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Over ruim een week gaat het Gilde weer vol enthousiasme aan de slag.
Wat de Coronamaatregelen betreft vragen we om goede hygiëne, 1,5 meter afstand en om bij
verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven.
Wij zijn blij met een nieuw ventilatiesysteem in het DWK gebouw!

Groepsactiviteiten
Gelukkig is er weer veel mogelijk binnen onze groepsactiviteiten. De buitenactiviteiten liepen al
en nu gaan vanaf september ook de binnenactiviteiten weer starten; alle gegevens omtrent data
en startmomenten vindt u op onze website.

Buitenactiviteiten
Wandelgroep 20 km
Door persoonlijke omstandigheden
is deze wandelgroep enigszins
uitgedund.
Vind je het leuk om in de even
weken op woensdag deel uit te
maken van een groepje vitale en
enthousiaste wandelaars?
Meld je dan aan via onze website.
Je maakt de groep er blij mee en
wellicht jezelf ook.

Onderweg met fietsgroep 8
Dinsdag 24 augustus 2021 was het weer zover. Zes van de negen deelnemers van de
fietsgroep zaten op de fiets richting Lochem. Zo’n dikke 40 km. zou het worden.
“Mag ik dat niet voor jullie doen?” Dat was de vrijdag ervoor. Ik was de fietstocht aan het
voorfietsen en zocht een koffie-adres. Ik stopte bij een camping in de hoop dat we daar konden
koffie drinken. Toen was daar Paulien, een buurtbewoner, die spontaan aanbood dat bij hen
thuis te doen. Zo zaten we dus dinsdag om 11 uur aan de koffie met appelgebak bij zomaar een
bewoner. Zo kan het gaan onderweg. Op de foto staat de groep met de gastvrouwen, moeder
en dochter.

Het was prachtig fietsweer. We pakten de Oude Borculoseweg richting Lochem. De bossen
waren nog prachtig en geurig. Het stadje lag er goed bij met veel vakantiegangers. Dus daar
nog maar even een terrasje gepakt. Terug langs het Twentekanaal en via de Binnenweg bij
Almen naar Zutphen.
Voor meer info over het fietsen met de fietsgroepen van het Gilde – er zijn er 8 – zie de website.

Binnenactiviteiten
De hierna volgende binnenactiviteiten starten in september en hebben nog plaats.

Leren aquarelleren
In een leuke groep (maximaal 8 nieuwe deelnemers) leert u
aquarelleren o.l.v. een ervaren docent. In een tiental lessen
komen aan de orde:
Tekenen: opzet van een tekening, verhoudingen, richtingen,
proporties; Schildertechnieken: vlakke wassing, egaal en
verlopend, glaceren, nat in nat; Kleuren mengen: heldere
kleuren, kleurencirkel...
lees meer

Geschiedenis en filosofie van mens en machine
We volgen de geschiedenis van de machine en daarmee van mens en techniek in de
samenleving. Dat doen we aan de hand van ontwikkelingen met vele voorbeelden vanaf de
oudheid via middeleeuwen en renaissance naar de moderne tijd. Voorbeelden te over: de
hefboom, het aquaduct, de pomp, het kompas, de klok, de drukpers, de robot en de computer.
Het zal blijken dat de machine ook veel met kunst, architectuur en ontwerp te maken heeft
(denk aan Da Vinci, Steve Jobs), met veranderingen in de maatschappij, en met ons denken.
Lees meer

Kalligrafie
Kalligrafie is schoonschrijven. U leert historische en moderne
letter- en cijfertekens schrijven vanaf de Romeinse tijd tot
heden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de juiste
verdeling van kleur en vlak.
Lees meer

Leef je uit in een boek
Een cursus waarin je boeken gaat maken en die boeken
(deels) gaat vullen. Per les maak je een boek in een bepaalde
vorm, van een simpele leporello tot een iets ingewikkelder
flap-boek. Ook staat er elke les een creatieve techniek
centraal om de inhoud van je boek vorm te geven, zoals
stempelen of het maken van collages.
Lees meer

Schilderen met acryl
U schildert in een groep van ±10 personen met een
grote keuze aan onderwerpen, zowel portretten,
landschappen, stillevens, als geheel vrij. U werkt zelfstandig,
maar krijgt hulp van de begeleidster.
Lees meer

Schilderen met olieverf (mits we een begeleider hebben)
Wat olieverf schilderen onderscheidt van andere stijlen van
schilderen is de realistische weergave van de werkelijkheid,
met desgewenst enige overdrijving of afzwakking van
compositie en sfeer. Maar ook aandacht voor het detail en
voor structuren zijn anders dan bij andere stromingen. Ook
zijn een speciale ondergrond, de persoonlijke verftoets en ...
Lees meer
Door omstandigheden heeft onze begeleider moeten afhaken, we zoeken dringend een
opvolger!

Schrijfplezier
Iedere 2 weken (woensdagochtend) komen wij bij elkaar om
onze schrijfervaringen te delen en van elkaar te leren. Bij
voorkeur zoeken we mensen met een persoonlijk schrijfdoel.
Tijdens de bijeenkomsten geven we elkaar feedback en
formuleren wij een nieuwe opdracht voor ons volgende
samenzijn.
Lees meer

Beelddenken
Hoe kan ik beter leren omgaan met mijn ‘beelddenken’ in een
wereld die anders denkt dan ik?
Coach/counselor Pien van den Boorn uit Zutphen gaat 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 6 middagen van deze interactieve workshop zijn bedoeld
voor volwassenen die al weten dat ze een beelddenker zijn,
als ook voor diegenen die dit willen uitzoeken.
Lees meer

Grenzen stellen
Durf op je strepen te staan! Nee zeggen: een hele kunst! Durf jij nee te zeggen?
In deze workshop gaan we proberen antwoorden te vinden op o. a. de volgende vragen:
Wat maakt het zo moeilijk om je grenzen aan te geven? Waarom voel ik me schuldig als ik nee
hebt gezegd? Waarom zeg ik ja als ik nee voel? Waarom twijfel ik aan mijn eigen
gevoelens/keuzes?
Lees meer

Lezingen
We gaan weer starten met lezingen. De eerste lezing is op maandag 27 september om 14.00
uur in het DWK-gebouw:

Vlakvullingen en figuratieve patronen in de
(islamitische) bouwkunst, schilderkunst en
wetenschap
Al heel vroeg in de geschiedenis van de mensheid werden op
muren, vloeren en gewelven van gebouwen met behulp van
tegeltjes fraaie versieringen aangebracht. Hierbij werden
bepaalde patronen vaak op fraaie en ingenieuze wijze
herhaald, zowel op een begrensd oppervlak (koepel van een
moskee) als ook op in principe “oneindig” grote vlakken.
Lees meer
Bij voldoende interesse zal dit onderwerp uitmonden in een
serie van ca. 6 bijeenkomsten.

POWER – Ontdek je veerkracht
POWER is een landelijk project voor mensen die willen
investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle
activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het
gezamenlijk ontdekken en versterken van veerkracht en
zelfstandigheid.
Lees meer
Er is een gratis informatiebijeenkomst op 24 september 2021 van 13 tot 14.30 uur.

Powercafé
Na een lange “Coronapauze” gaat op vrijdag 3 september a.s.
het Powercafé weer van start! Wij willen er een gezellige
middag van maken met alle gelegenheid om bij te praten,
onder het genot van koffie/thee, een hapje en een drankje.
En…. wij gaan onze hersenen kraken met “ terug naar toen!”
en “herinner je deze nog? “ Neem gerust een introduc mee.
Het Powercafé wordt gehouden op elke eerste vrijdag van de
maand in het DWK gebouw van 14.00 u tot 17.00 u. (De zaal
beschikt over een nieuw ventilatiesysteem).
Lees meer

Iedereen die zijn kennis en/of kunde graag als vrijwilliger naar voren wil brengen, kan zich
melden bij het Gilde, wij helpen u aan een podium, een lokaal en aan deelnemers.
Ook als u een lezing of een serie lezingen wilt geven bent u van harte welkom.
U kunt zich hier aanmelden.

Deze nieuwsbrief werd verzorgd door PR Gilde Zutphen, https://gilde-zutphen.nl.
Reacties a.u.b. naar pr@gilde-zutphen.nl.
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