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Stadswandeling begroet haar vijfduizendste wandelaar
De vijfduizendste wandelaar van een historische
stadswandeling met een gids van het Gilde
Zutphen werd zaterdag 16 december om 11.00
uur in het spotlicht gezet.
Het waren de heer en mevrouw Oostveen uit
Amsterdam die samen een stadswandeling in
Zutphen gingen maken. Coördinator Jan
Westerik van de Zutphense Gildegidsen liet dit
niet onopgemerkt voorbij gaan. In het Bolwerck
ontving de heer en mevrouw Oostveen een
attentie met Zutphense produkten.

Nieuwe computer workshops in 2018
Bertus Postema zal dit jaar een drietal nieuwe computer workshops verzorgen.
Bertus:
"Mijn naam is Bertus Postema, ik ben 67 jaar en gepensioneerd forensisch onderzoeker.
Ik heb 44 jaar bij de politie gewerkt; 32 jaar binnen de forensische recherche en de
laatste 12 jaar in het politieonderwijs, bij de Politieacademie en bij de Hogeschool van
Amsterdam. Ik ben lid van de Commissie van Beroep, waarmee ik een aantal dagen per
maand bezwaar- en beroepszaken in het politieonderwijs behandel. Verder ben ik fervent
“doe het zelver”, kook ik graag en is fotografie is één van mijn hobby’s.
Ik help graag mensen met hun computer, tablet of smartphone en last but not least ben ik
natuurlijk vrijwilliger bij HCC en in die hoedanigheid locatiecoördinator van de Senioren Academie in Eefde.
Ik kan mij een leven zonder internet niet meer voorstellen. Elke dag zoek ik wel dingen op. Op bijna alle
vragen kan je wel antwoorden vinden op het internet. Ik doe tientallen keren per jaar aankopen via internet en
ik regel alle zaken die kunnen, digitaal.
Daarnaast zijn er veel dingen die ik kan regelen met behulp van internet. vanaf elke plek waar ik internet
beschikbaar heb, kan ik thuis lichten aan- en uitschakelen, mijn thermostaat instellen, de werking en de
opbrengst van mijn zonnepanelen controleren. Ik heb thuis een binnen- en een buitencamera waarmee ik kan
zien of er “onraad” is.
Het leukste vind ik computers met problemen. Dat mogen zowel software- als hardware problemen zijn. Mijn
eigen desktop PC’s bouw ik uit componenten die ik zelf uitzoek en samenstel.
De PC in mijn werkkamer noemt mijn vrouw altijd de “Meccano doos” omdat de kast nooit gesloten is.
Ik denk dat het oplossen van de problemen en het repareren en weer werkend krijgen voor mij de leukste
uitdaging is. Datzelfde geldt voor het werkend krijgen van allerlei randapparatuur zoals camera’s, domotica, tv
en audio en niet te vergeten het thuisnetwerk inclusief NAS.
Die interesse komt vanwege mijn affectie met techniek. Voor forensisch werk is dat een absolute noodzaak."

Workshop digitale veiligheid
Op maandag 15 januari start de eerste workshop van een serie van drie.
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.

Lezing: Parijs en de Parijzenaren
Op woensdag 31 januari organiseert Gilde Zutphen de lezing:

Parijs en de Parijzenaren
Spreker is de heer Marcel Bugter, oud president van de National de l’Alliance Française des Pays
Bas.
Over Parijs raak je niet uitgepraat, ook niet na 100 bezoekjes. Paris, “la ville lumière”, de in meerdere
opzichten verlichte stad. Tijdens deze lezing kunt U kennismaken met Parijs, niet alleen binnen maar
ook buiten de gebaande paden. Het is ook een kennismaking met de Parisien of de Parigot (zoals wij
spreken over de Amsterdammer of de Mokumer !).
Wanneer is Parijs ontstaan en hoe heeft de verzameling van dorpen zich ontwikkeld tot een
wereldstad van formaat, mede door invloed van de Franse presidenten? De lezing wordt ondersteund
door lichtbeelden van deze verlichte stad.
Locatie: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage.

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.

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.
De informatiebijeenkomst over de POWER-workshops vindt plaats op 23 februari a.s., van 14-16.00
uur in Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23 Zutphen.
Zie ook onze website.

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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