Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

December 2019
Papier sculpturen

Gildekantoor: Uranusstraat 8A
2402 AG— Alphen aan den Rijn
T: (0172) 242 232
Open: Ma. Di. Wo. : 13.00—16.00 uur
Do. Vr. : 10.00—13.00 uur
E: info@gildealphenaandenrijn.nl
Website: www.gildealphenaandenrijn.nl

Wat een geweldige middag!
Op maandag 28 oktober werd schildergroep
2 in de Bron verrast op
een workshop hand
pot maken. In plaats
van schilderen hebben
we gewerkt met klei.
Onder professionele
leiding van Karin hebben

Op 8 januari 2020 start Cees Braat i.s.m. het
Gilde een cursus ‘Werken met papier’. Een
wekelijkse cursus van 5 weken. Door te tekenen, schilderen en boetseren met papier en
lijm wil Cees Braat de optimale kracht uit het
papier halen.
Door het zowel in reliëf als
3D te modelleren en te beschilderen ontstaat een
kunstproduct met lichte
maar ook sterke uitstraling.
Het werken met deze materialen kan zo voor een
verrassing zorgen!
De workshops worden gehouden bij SOOS,
Raadhuisstraat 285 in Alphen ad Rijn. Deelname € 25,- voor 5 lessen.
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur.
Cursisten die na afloop van de cursus langer
willen blijven, betalen dan € 5,- per les.

we kunnen ervaren hoe rustgevend het is met
je handen in de klei te zitten. Het resultaat
liegt er niet om zoals op de foto te zien is.
Al met al een fantastisch geslaagde middag.
Wil je hier meer
over weten dan
kun je contact
opnemen met
Karin van Leeuwen 06-40896488
karinvanl@hotmail.com

Nieuwjaarsreceptie
15 januari 2020
Woensdag 15 januari van 16.00 tot
18.00 uur houdt het Gilde haar
nieuwjaarsreceptie in Driehoorne.
U ontvangt nader bericht in December.

Opgave:
Tel. 06 200 652 77 of: braatcc@hotmail.com.

Van 23 december t/m 5 januari
is het kantoor gesloten
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Stadswandelingen met
Gilde, I VN en SOOS
De stadswandelingen van Gilde worden steeds leuker, interessanter en uitgebreider. Dankzij
de samenwerking met IVN en SOOS a/d Rijn is het aanbod verrijkt met ‘Natuur in de stad’
en ’Alphen vanaf het water’. Voor volgend jaar staan er al weer een aantal gezamenlijke
wandelingen en boottochten gepland. U hoort er t.z.t. meer van!
2020 Wordt een jaar met een leuk en gevarieerd programma!

G RATI S

20 December 2019 Stadswandeling
“Schitterende Seniorendagen”

Tijdens deze dagen biedt bibliotheek Rijn en Venen, in samenwerking met diverse andere organisaties, leuke activiteiten voor senioren aan. Het Gilde is een van de vele organisaties die hieraan
meewerken. Een stadsgids van het Gilde wandelt met een aantal senioren door (een stukje)
Alphen. Deelname is voor senioren geheel gratis. Wel graag even aanmelden via:
senioren@bibliotheekrijnenvenen.nl
of bij de infobalie in de bibliotheek.
Telefonisch via: (0172) 475 771
Startpunt: bibliotheek.
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur.

VACATURES
De projecten van het Gilde lopen allemaal
zo goed dat we er niet aan ontkomen….
We hebben weer nieuwe “collega’s“ nodig:

- Klussers
- Coaches voor Coach4You
Zie hiervoor onze website
www.gildealphenaandenrijn.nl

20 November 2019: Sinterklaasfeest met
Samenspraak en taalmaatjes
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Bron: Alphens Nieuwsblad

Vrijdag 13 december

13 december — 20.00 uur
Entree € 7,50
incl. 2 consumpties

Wijkcentrum De Oude Wereld
In Kerk en Zanen

Denk mee.. En praat me over ons welzijn NU en in de toekomst!
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We gaan weer van start
We hebben met Power een goed jaar achter de rug en
willen in januari 2020 graag weer met een nieuwe sessie van 6 workshops starten.
Misschien hoort u om u heen wel eens wat “verhalen”
over Power en denkt u, dat lijkt mij ook erg interessant.
POWER is een (vrijwilligers)project voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op een positieve manier te beleven. In 6 workshops werken de deelnemers hier gezamenlijk
aan.
De meest voorkomende reactie van de deelnemers :
“Ik heb er veel aan gehad, en heb nu weer meer perspectieven om aan de slag te gaan, goed
voor mezelf zorgen is belangrijk”.
We nodigen u daarom uit om uw grenzen te verleggen en met de nieuwe Powergroep mee te
komen doen. Half / eind januari willen wij starten met een donderdagochtend groep, voor
6 bijeenkomsten. U kunt zich aan melden bij: power@gildealphenaandenrijn.nl
Zodra wij 8 deelnemers hebben gaan we starten. U bent van harte welkom!

Ná de POWER workshops…...
Er zijn nu 5 POWER groepen geweest. En in
totaal hebben daar zo’n 45 mensen aan
deelgenomen.
Het leuke is nu dat de workshops écht
‘gewerkt’ hebben! Er is namelijk een flink aantal deelnemers van POWER die via de workshops hun doelen en wensen duidelijker in
beeld hebben gekregen. En daar willen ze óók
wat mee doen!
Zo is er een toneelgroep opgericht (een wens
van Ellis Ham).
Er is een ochtend met Karin van Leeuwen
met klei gewerkt.

Uit de oud-deelnemers is er 1 groep geïnteresseerden die zich op de filosofie geworpen
hebben en waarschijnlijk gaat hier ook een
tweede groep mee van start.
Inmiddels hebben drie ex-Power deelnemers
een POWER-PUB opgezet.
De PUB staat elke 3e donderdag van de
maand open voor ex-Power deelnemers,
die een vriend / vriendin eens gezellig mee
kunnen nemen als introducee.
Elke 3e donderdag van de maand van 15.00
tot 17.00 uur in SOOS aan den Rijn.

Emailadressen:
secretaris@gildealphenaandenrijn.nl
info@gildealphenaandenrijn.nl
gasstlessen@gildealphenaandenrijn.nl
coach4you@gildealphenaandenrijn.nl
power@gildealphenaanderijn.nl

stadswandelingen@gildealphenaandenrijn.nl
filosofie@gildealphenaandenrijn.nl
PR@gildealphenaandenrijn.nl
fietsen@gildealphenaandenrijn.nl
samenspraak@gildealphenaandenrijn.nl
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