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Lezing: Museum Staal
Op woensdag 11 april organiseert Gilde Zutphen de laatste lezing van dit seizoen:
Museum Staal in Almen
Spreekster is mevrouw Pon, oprichtster van het museum Sta(ring) al(men)

Mevrouw Pon vertelt u het verhaal van STAAL, dat geïnspireerd is op de Achterhoek. Zij is gegrepen
door de Achterhoek en neemt ons mee naar dit land en naar de tijd waarin de dichter en
landbouwkundige A.C.W. Staring leefde, woonde, werkte. Van Gendringen tot Vorden; van Landgoed
tot gedichten! Zij vertelt over de manier waarop zij die wereld in STAAL tot uitdrukking heeft
gebracht. Dit nieuwe museum in Almen zou haar deuren openen maar een brand verwoeste de hal
van het museum. De opening zal op een nader te bepalen datum gehouden worden.
Locatie van de lezing: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Gilde start nieuwe fietsgroepen

Met het nieuwe fietsseizoen voor de deur, start Gilde Zutphen weer met fietstochten.

Fietsgroepen met variabele afstanden (30, 40, 55 en 70 km)
Deze groepen van hooguit 15 personen (maar in de praktijk niet meer dan 10), fietsen om de 2 of 3
weken.
Momenteel heeft het Gilde 6 fietsgroepen. Voor het komend seizoen wil het Gilde starten met
nieuwe fietsgroepen.
Elke fietsgroep heeft een coördinator die zorg draagt voor de planning en continuïteit.
De groep spreekt met elkaar een route af en ook het tempo wordt bepaald.
U denkt: en na de zomer, wat dan? In de wintermaanden blijft het contact gehandhaafd en worden
andere activiteiten ondernomen, zoals een citytrip, museumbezoek, schouwburgbezoek of een
etentje.
Dit is een mogelijkheid om uw kennissenkring uit te breiden én op een sportieve en gezellige manier
uw conditie op peil te houden.
Wilt u ook meefietsen? Dat kan.
Contactpersoon is Alie Vruggink (tel: 0575-572542) óf meldt u aan via het aanmeldingsformulier op
de website.
Donatie € 15,00 per jaar. Deelname aan de fietsgroepen is voor eigen risico.

Tourtochten
Toertochten zijn van een ander kaliber dan de gewone tochten. Zij hebben een bepaald doel en een
bepaald thema. Gemiddelde fietsafstand is 40 kilometer.
De organisator van deze toertochten is Frits Borst. Voor informatie bellen met F. Borst tel. 0575524494 óf Th.Polman tel: 0575-511526.
Inschrijven v.a.10.00 uur (vertrek om 10.30 uur) bij Wijkcentrum "Waterkracht", Ruijs de
Beerenbrouckstraat 106 te Zutphen.
Voor elke tocht vragen wij een kleine bijdrage.
Voor info over het doorgaan van de tocht kunt u vanaf 10.00 uur bellen met nr.: 0575-571133. Zie ook
de website.
Programma Toertochten
11 mei
Zuid , richting Hummelo
23 mei
Noord-west, richting Klarenbeek
08 juni
Zuid-oost , richting Vorden
20 juni
Noord, richting Epse (excursie tuin)
06 juli
Oost, richting Lochem
18 juli
West, richting Eerbeek
03 augustus
Noord-oost, richting Harfsen
15 augustus
Zuid-west, richting Olburgen
31 september Inhaal-of verrassingstocht
Wijzigingen van routes voorbehouden. Deelnamen aan de toertochten is voor eigen risico.
Wij wensen iedereen veel fietsplezier.

Coördinator voor het Taalcoachproject gezocht
Het Gilde is op zoek naar een Coördinator voor het
Taalcoachproject Zutphen/ Lochem.
Het betreft een vrijwilligersfunctie voor vier tot acht uren
per week.
Het team van coördinatoren vormt, samen met een
vertegenwoordiger van het Gildebestuur, het projectteam
dat verantwoordelijk is voor een goed verloop van het
Taalcoachproject. De coördinatoren komen één keer per
maand bij elkaar en onderhouden onderling contact over
voorkomende werkzaamheden.
Het doel van het Taalcoachproject is om via de Nederlandse taal immigranten op weg te helpen in de
Nederlandse samenleving. De taalcoaches van het Gilde ondersteunen één op één anderstaligen uit
meer dan 30 verschillende landen.
Belangrijkste taken:
voert intakegesprekken met toekomstige taalcoaches en/of nieuwe deelnemers
koppelt een deelnemer aan een taalcoach
volgt de voortgang van de taalkoppels
is aanspreekpunt voor taalcoaches
ondersteunt taalcoaches
verzorgt binnen het project een deel van de organisatorische werkzaamheden
onderhoudt contact met andere organisaties
De coördinator heeft …
goede contactuele eigenschappen
sterke organisatorische kwaliteiten
een doortastende handelwijze
een enthousiaste en stimulerende uitstraling
affiniteit met vrijwilligerswerk
Geïnteresseerden kunnen reageren per email naar taalcoachzutphen@gmail.com

Reizen met het openbaar vervoer
Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40%
samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?
Maandelijks is er een inloopspreekuur voor senioren met vragen over
reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies
Flevoland, Gelderland en Overijssel.
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.
Zij kunnen u ook stap voor stap op de computer laten zien waar en
hoe u uw reis kunt plannen.
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op vrijdag 20 april 2018 van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Locatie: Het Plein, Henri Dunantweg 1, Zutphen.

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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