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Gezocht: Bestuurslid, met als aandachtspunt PR
Wie vindt het leuk om Gilde Zutphen vanuit een bestuurlijke rol en met visie goed op de kaart te
zetten?
We zoeken iemand die geïnteresseerd is in onze activiteiten, die het leuk vindt om binnen de
organisatie samen te werken, met respect voor ieders deskundigheid.
In overleg met andere vrijwilligers zorg je met regelmaat voor communicatie met deelnemers en
donateurs door middel van een nieuwsbrief, actualiseer je onze sociaal media en houd je de
website actueel. Ook zorg je met regelmaat voor een advertentie in de krant, waarmee Gilde
zijn activiteiten onder de aandacht brengt.
Wat verwachten we van je?
Deskundigheid en ervaring met allerhande PR-zaken
Creativiteit, buiten bestaande kaders kunnen denken
Enige bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie
Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
Het bestuur vergadert 1x per maand en het betreft een onbezoldigde functie.
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan bij onze secretaris: secretaris@gilde-zutphen.nl. Voor
meer informatie kan je daar ook terecht, of bel 06 57552063

Groepsactiviteiten
Het coronavirus zit ons weer erg dwars.
We zien ons dan ook genoodzaakt vanaf
zaterdag 20 november alle groepsactiviteiten in
dorps- en buurthuizen stil te leggen en we
hebben besloten dit in ieder geval tot eind
december 2021 te doen.
De oproep van Mark Rutte is duidelijk: blijf thuis als het enigszins kan. De regel dat er in dorpsen buurthuizen geen coronatoegangsbewijs gevraagd mag worden, tenzij de horeca daar
gebruikt gaat worden, geeft teveel onzekerheid voor aanbieders en deelnemers.
Inmiddels zijn deze herfst een aantal activiteiten wel afgerond, zoals:
Geometrisch concrete beeldende kunst
Haal meer uit je gesprek, vaardigheden om verbinding te maken.
Levensfases, in iedere cultuur anders
NLP
Vlakvulling en figuratieve patronen in de (islamitische) bouwkunst
Hiervoor nogmaals dank aan diegenen die hun tijd, expertise en kennis aan het Gilde
beschikbaar hebben gesteld.
Over de gevolgde workshops hebben we alleen maar positieve feed back ontvangen en deze
workshops zullen dan waarschijnlijk ook weer opnieuw aangeboden worden.
Bij Haal meer uit je gesprek zijn de data al weer vastgelegd.
Hieronder twee reacties uit de groep van oktober/november:
“Erg mooi om te ervaren dat je in drie avonden inzichten krijgt in hoe je gesprekken kunt
verdiepen en verbinding kan maken. Zo leer je hoe je op een liefdevolle manier, iets moeilijks
met een ander kunt bepreken en ik kijk nu anders naar het begrip luisteren.
Doetse geeft de avonden op een ontspannen manier vorm, wat maakt dat er een open sfeer
ontstaat”
“Gespreksvaardigheden is goed bevallen. Ik ben enthousiast. Het was een goede en
informatieve cursus. Doetse is een vriendelijke begeleider. Ik ben op het spoor gezet van het
verdiepen van het contact met mensen die mij dierbaar zijn. Dat is precies waar ik op hoopte”.
Op onze website vindt u de nieuwe data en andere informatie over onze workshops en
activiteiten zodra deze bekend zijn.
Ten slotte: een activiteit die gepland was en niet heeft kunnen plaats vinden was: YOGA
(poweryoga).
Onze aanbieder kampt met lastige gezondheidsproblemen en we wensen hem veel sterkte en
een spoedig herstel.

Praathuis Zutphen
Ook het Praathuis heeft besloten vanwege de toenemende corona besmettingen tot 1 januari
2022 niet meer open te gaan.

Het museumhuisje van de David Evekink's Stichting
Van de Monumenten gidsen:
Het museumhuisje van de David Evekink Stichting is maandag 15 november leeggehaald. Een
enorm succesvolle tentoonstelling met mooie samenwerkingen.
Het totaal aantal bezoekers vanaf 26 augustus t/m 14 november is 3.115!
Hieronder ziet u een tekening die is gemaakt door een van de gidsen, Jan Wiegers.

en een bedankbrief van de Stichting:
"De schijnwerpers op alle betrokkenen bij het huisje aan de Berkelsingel.
Het pop up museum was een daverend succes.!
Vooral door de inzet van de vrijwilligers straalde het huisje een warm welkom uit naar
bezoekers van binnen en ver buiten Zutphen.
Een samenwerking die meer beloofd voor de toekomst!
Dank je wel !
David Evekink Stichting, Silvia Heyl
Erfgoed Centrum Zutphen,Hendrik Haafkens
Het Gilde Zutphen, Jan Westerik en Clasien Burkels"

POWER-café
Welkom in het Powercafé op vrijdag 3 december a.s.
Op de agenda staat een lezing :
Welke betekenis krijgen Sint en Piet
Als je hen in historisch perspectief beziet?
Historicus Henk Swart zal ons, met humor en zonder dralen,
Daarover een en ander gaan verhalen.
Daarna is er alle gelegenheid om mensen te ontmoeten en samen wat te drinken en na te
praten.
Neem gerust een introducé mee.
Het Powercafé wordt gehouden op elke eerste vrijdag van de maand in het DWK gebouw,
Leeuweriklaan 19 Zutphen, van 14.00 u tot 17.00 u.
De zaal beschikt over een nieuw ventilatiesysteem.
Voor meer informatie zie de website.
Er gelden RIVM regels voor de horeca:
U dient u in het bezit te zijn van een geldige Corona QR code, op papier of op uw
smartphone. Deze zal worden gescand bij de ingang
Er zijn vaste zitplaatsen en er wordt 1,5 m afstand gehouden
Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Het mondkapje wordt ook gedragen als u gaat
lopen, bv. als u naar de wc gaat; van plaats wilt veranderen; naar huis gaat.
Als u plaats heeft genomen aan een tafel, wordt uw bestelling voor koffie, thee, fris of alcohol
e.d. opgenomen en bij uw tafel gebracht. U krijgt een bonnetje en kunt bij het weggaan
afrekenen aan de bar.

Oproep
De werkgroep Powercafé is, i.v.m. vertrek van enkele leden, dringend op zoek naar 2 of meer
vrijwilligers die willen helpen met de organisatie van het Powercafé. Enige computervaardigheid
en organisatietalent is wenselijk. Zonder nieuwe werkgroepleden zal het Powercafé in 2022 de
deuren gaan sluiten. Dat zou toch jammer zijn vinden wij. Het kost u slecht 6-8 uur per maand,
met 1 keer per maand een vergadering van ca. 2 uur en natuurlijk onze maandelijkse
vrijdagmiddag. Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Ria te
Loeke, 06 48050073

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.
Tot slot wenst het Gilde alle lezers een goede gezondheid toe!
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