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Voorwoord  

In 2018 hebben veel wisselingen plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van onze  wethouder 
Luuk Tuiten, met wie het heel prettig samenwerken was. Hij was vaak aanwezig op de verschillende 
evenementen en wees overal waar hij kwam op het belang van cultuur. Hij was de initiatiefnemer van 
de uitgave van de kleurrijke folder, “Cultuur bruist in de gemeente Brummen” die samen met onder 
andere de Culturele Stichting is ontwikkeld en vormgegeven. Deze folder zal in 2019 een update krijgen 
en in een grotere oplage worden gedrukt. Voor de opvolgend wethouder, Margriet Wartena is kunst 
en cultuur een niet weg te denken element in de Brummense samenleving. Zij is met veel ambitie en 
energie aan haar nieuwe taak begonnen en de Culturele Stichting hoopt, in samenwerking met haar, 
veel mooie culturele activiteiten te kunnen faciliteren.  
 
In het dagelijks bestuur zijn zowel de voorzitter als de penningmeester afgetreden en is er een nieuw 
PR- lid benoemd. Per 1 september heeft onze voorzitter, Marjolein Roelfszema-Breederland haar taak 
als voorzitter neergelegd. Zij heeft ruim 8 jaar zeer betrokken, deskundig en met veel plezier leiding 
gegeven aan onze stichting. Ondergetekende heeft het stokje overgenomen. Vanwege de afloop van 
zijn bestuurstermijn is de penningmeester, Willem van der Grinten op 31 december 2018 afgetreden. 
Hij heeft tot de benoeming van de nieuwe penningmeester Wessel van Soest op 1 mei 2019 nog enkele 
maanden doorgewerkt. Deze loyale houding karakteriseert Willem, die met de nodige humor 
opereerde als een accurate, strenge, maar rechtvaardige penningmeester. 
 
Op 1 mei is tot het DB toegetreden Marjo van Dam die de pr voor haar rekening neemt, zoals contacten 
pers, verzorgen website en opstellen publicaties etc. Deze taken werden tot 1 mei uitgevoerd door 
Annemarie den Hartogh, naast haar werkzaamheden als secretaris.  
 
We kunnen terugkijken op een prachtig, creatief jaar met veel aanbod, dankzij de geweldige inzet van 
de vele vrijwilligers. Een kritische blik op het aanbod laat zien dat 63 % ervan bestaat uit muzikale 
activiteiten en dat er slechts voor 7 % aan toneel en cabaret wordt aangeboden. De ambitie is om meer 
gevarieerde en vernieuwende culturele activiteiten aan te bieden, te denken valt aan toneel en dans. 
De hoop en de wens is jongeren enthousiast te maken om actief deel te nemen aan deze nieuwe 
kunstvormen, dan wel om als toeschouwer aanwezig te zijn.  
 
Naast de vaste evenementen/activiteiten van de verschillende werkgroepen, die uitgebreid aan bod 
komen in dit verslag, zijn er ook nieuwe, verrassende initiatieven, zoals de vereniging Jasmijn die een 
Syrische Moederdag organiseerde voor Syrische en Nederlandse moeders en de uitgave van het 
fotoboekje met verhalen over de geschiedenis van de Oude- of Pancratiuskerk, samengesteld door 
Rien Oosterveen. In 2016 presenteerde de groep Theater Lokaal zich met groot succes op het 
Pinksterfestival en is sindsdien een vast onderdeel van dit festival. De groep is nu toegevoegd aan de 
bestaande werkgroepen. De werkgroep bestaat uit Rudie van den Berg, Bob Koster en Willem van der 
Grinten.  
 
De Culturele Stichting zal zich sterk blijven maken om ervoor te zorgen dat het cultureel aanbod in 
onze gemeente verrassend en vernieuwend zal zijn, zodat velen, jong en oud, kunnen deelnemen aan 
en genieten van mooie indrukwekkende voorstellingen en kunstzinnige uitingen. 
 
Marie-Thérèse Snelders   
Voorzitter 
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Financieel overzicht 

 

Dit jaar is er meer dan de gemeentelijke budgetsubsidie gebruikt voor de culturele activiteiten zoals 
die door de gemeente gespecifieerd zijn in hun 2018 beschikking.  Het resulterende exploitatietekort 
van € 175,94 kwam derhalve ten laste van het eigen vermogen. 
 
Alle werkgroepen hebben hun programma’s, uitvoerig beschreven verderop in dit verslag, kunnen 
implementeren zoals voorgenomen.    
 
In 2018 werden in totaal 21 subsidieverzoeken ontvangen waarvan 16 aanvragen voldeden aan de 
financiering criteria die de Stichting volgt.  
 

De individuele culturele uitingen worden door de stichting met enthousiasme ondersteund  in de 
wetenschap dat nieuwe culturele uitingen vaak financiële risico’s  met zich meebrengen, die niet 
geheel gedragen kunnen worden door de organisator zelf.  Met dit risico in gedachten moedigt de 
Stichting subsidieaanvragers aan meerdere co-sponsoren te benaderen maar ook een (vrijwillige)  
bijdrage te vragen van de toeschouwers.  
 
Tijdens 2018 werd de nieuwe werkgroep TheaterLokaal  geboren met als bestaansrecht het 
organiseren en faciliteren van theateroptredens van lokaal talent tijdens het Pinksterfestival. Voor 
deze activiteit die een essentieel deel van het festival is geworden zal de werkgroep ook in de toekomst 
een jaarbudget van € 2500,-- worden toegewezen.  
 
De Stichting heeft nog geen passend project kunnen formuleren aangaande het gebruik van de 
fondsen ontvangen van de Stichting Brummen 1200. De wens een culturele interventie te creëren die 
kan rekenen op  een breed draagvlak binnen de Brummense bevolking blijkt een complex en delicaat 
proces.  
 
Ook dit jaar heeft de Stichting incidenteel overleg gehad met de gemeente  aangaande het afstemmen 
van subsidieverplichtingen; een vanzelfsprekende procedure, daar beide verstrekkers  gebruik maken 
van publiek geld. 
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Verstrekte Subsidie 2018 

Nr.   Aanvrager Activiteit  Subsidiebedrag 

1  Milou Houtkooper  Liederenrecital  € 350  
2  Culturele Stichting Tonden Bakje Geitenkwark  € 250  
3  Leuvenheims Belang BuitenBios sept.2018  € 200  
4  Jasmijn vereniging Brummen Syrische moederdag  € 350  
5  Natuurdag  Natuurdag Brummen 2018  € 300  
6  HOB Concert Spring, Swing and Sing  € 500  
7  De heer Oosterveen Boekje Pancratiuskerk  € 184  
8  Zangvereniging Herleving, Eerbeek 100 Lustrum  € 500  
9  KIEMM Seizoen afsluiting 2018  € 500  
10  Eendracht Muziekvereniging Halloween concert  € 300  
11  Protestante kerk Brummen Canto Ostinato  niet nodig  

12  Bibliotheek Brummen Buiten het Boekje  € 250  
13  Zangvereniging De Eendracht Hall 100 jubileum  € 500  
14  SWB Dag voor de ouderen  € 150  
15  HOB Viva l'Italia concert  € 500  
16  Broeks koor De Vroolijkheid 25 jarig jubileum  € 500  

         € 5.799  

 
Willem van der Grinten 
Penningmeester 
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Public Relations activiteiten 

Ook dit jaar is de in 2017 vernieuwde website intensief gebruikt om allerlei activiteiten op cultureel 
gebied onder de aandacht te brengen;  via de agenda en via nieuwsberichten. Steeds meer 
initiatiefnemers weten ons te vinden en laten concerten, exposities, voorstellingen, boekpresentaties 
etc. op de website agenderen. In totaal werden 124 events geagendeerd. 
 
Per categorie was de verdeling als volgt: 
 

 

 

Onderstaande grafiek geeft weer op welke locaties en hoe vaak de activiteiten plaatsvonden. 
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Dat de website vaak wordt geraadpleegd door belangstellenden blijkt uit onderstaande grafiek: 
 
 

 
 
Toelichting: 
4.228 gebruikers bezochten de website, waarvan 14,5 % meer dan 1 keer. In totaal bekeken de 
gebruikers 19.736 pagina’s in 5.936 sessies. Gemiddeld duurde het raadplegen van de site 2,16 minuut 
per sessie. 
 
Inmiddels kan ook via de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente Brummen worden doorgeklikt naar 
de website van de Culturele Stichting. 
 
Via de website kan voor culturele activiteiten een beamer worden aangevraagd. Deze faciliteit blijkt 
duidelijk In een behoefte te voorzien: in  2018 is de beamer 16 keer uitgeleend. 
 
De afdichting van de muziekkoepel in Brummen, die in 2017 is aangeschaft en ook via de website kan 
worden aangevraagd, is voor het eerst gebruikt bij de intocht van Sinterklaas.  
 
De Culturele Stichting is gedurende het jaar gestopt met de Facebookpagina, omdat de toegevoegde 
waarde hiervan niet  opwoog tegen de inspanningen die nodig waren om up-to-date te blijven. 
 
In het Brummens en Eerbeeks weekblad heeft de Culturele Stichting apart aandacht besteed aan: 
˗ De uitreiking van de Culturele prijs aan Theo van Enckevort op 7 juni 

˗ Het aftreden van de voorzitter Marjolein Roelfzema en het aantreden van de nieuwe voorzitter 

Marie-Thérèse Snelders op 1 september 

˗ De eindejaarsbijeenkomst van de Culturele Stichting op 7 december 

 
Marjo van Dam, PR 
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Cultureel Platform 

Op dinsdag 14 maart heeft de jaarlijkse platformbijeenkomst van de Culturele Stichting Gemeente 
Brummen weer plaatsgevonden. Ditmaal in Brummen bij de Stichting Welzijn Brummen. 
 
Deze avond waren er twee gasten die een presentatie gaven. Allereerst Josien in ’t Hof van het 
Kunstenlab uit Deventer die de IJssel biënnale van het afgelopen jaar evalueerde en al iets vertelde 
over de voorbereidingen van de IJssel biënnale 2019 (die inmiddels is verschoven naar 2020).  
 
Daarna heeft Chris Frencken een presentatie gegeven over de mogelijkheden het viaduct bij 
Cortenoever om te toveren tot een kunstproject. Zijn ideeën zijn enthousiast ontvangen door de 
aanwezigen. Sommigen kwamen ook al met een aantal mogelijkheden het viaduct aan te pakken. Chris 
roept iedereen op mee te denken over de invulling van dit project. 
 
Annemarie den Hartogh 
(oud) pr medewerker 
 



Werkgroepen Culturele Stichting  pagina 8 

 

Werkgroepen Culturele Stichting 

 

Werkgroep Brummense Buiten Bios 
 

 

14e jaar Buiten Bios! 
 
In de zomer van 2018 heeft de Brummense Buiten Bios voor het veertiende jaar tweemaal een film 
vertoond, in de o zo sfeervolle ambiance van park ’t Goor. Op een mooie open plek, vlak naast de 
volière en omzoomd door grote bomen, verzamelde het publiek zich ook dit jaar weer. In de aanloop 
van de voorstellingen komt men van ‘heinde en verre’ aangelopen met eigen kampeerstoel, tuinbank 
of zelfs ligstoelen. De gevulde tas met drankjes en chips wordt goed geïnstalleerd onder de eigen stoel 
en de voorstelling kan beginnen! 
 

Wederom vertoonden we de films met ‘eigen apparatuur’: via de Culturele 
Stichting Gemeente Brummen is er een goede beamer en makkelijk opzetbaar 
groot scherm aangeschaft. Met behulp van de plaatselijke geluidsman, die een 
fantastische installatie neerzette, waren de voorstellingen dit jaar ook 
technisch (en financieel) optimaal. 
 
Donderdagavond 12 juli was de eerste voorstelling. Een prachtige film ‘On body 
and soul’ en er waren ruim 90 bezoekers.  Op donderdag 23 augustus werd de 
film ‘Three billboards outside Ebbing, Missouri’ vertoond, waar 85 mensen op 
af kwamen. 

 
Inmiddels is het traditie dat bij het aflopen van de film een daverend applaus 
opklinkt vanuit het publiek. Hartverwarmend voor de organisatie.  
 
De BBB-nieuwsbrief om het contact met ons trouwe publiek te verstevigen en hen 
tijdig van nieuwe informatie te voorzien, krijgt steeds meer leden. Men kan zich 
online aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, via de site of via speciale mailingen. 
De site www.brummensebuitenbios.nl wordt zeker in de aanloop van de 
voorstellingen goed bezocht. 
 
De organisatie verheugt zich nu al op het seizoen 2019, waar we ons derde lustrum zullen gaan vieren 
en is bezig met de voorbereidingen daarvoor.  
De Brummense Buiten Bios werd mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en door de 
garantstelling van de ‘Culturele Stichting Gemeente Brummen’. 
 
 

De werkgroep bestaat uit Rudie van den Berg, Theo van Enckevort en Theo Heldens 
 
  

http://www.brummensebuitenbios.nl/
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Werkgroep Culturele Prijs 
 
 
Op 7 juni 2018 werd Theo Enckevort tijdens een door hem georganiseerd hard core concert in de 
Vroolijke Frans, volledig verrast door de aankondiging van voorzitter Marjolein Roelfzema dat de 
Culturele Prijs van de gemeente Brummen aan hem was toegekend. Wethouder van Cultuur, Margriet 
van Wartena lichtte toe waarom Theo deze prijs had verdiend. Zij las het juryrapport van de Werkgroep 
Culturele Prijs voor. Daarvan volgt hieronder een verkorte versie. 

 
Theo die ruim 35 jaar in Brummen woont, heeft zich al die jaren 
ingespannen om met name muziek te promoten in onze gemeente. 
Hij begon als jongerenwerker bij het jongerencentrum de Bliksem. 
Voor hem was muziek bij uitstek een manier om goed contact te 
onderhouden met de jongeren. Jeugd en muziek bleven 
sleutelwoorden in Theo’s leven, ook na afloop van zijn loopbaan bij 
de Bliksem.  
 

Zijn grote liefde was en is het organiseren van muziekoptredens. Hij was een van de initiatiefnemers 
van Quattro Stagioni Pop, een evenement waarvan iedereen jarenlang 4  seizoenen kon genieten. Theo 
vond het belangrijk dat ook beginnende muziekbeoefenaars de kans kregen om op dit podium op te 
treden. De cultuur rond Popmuziek komt ook aan de orde in de Grote Brummense Popquiz, die Theo 
organiseert. Veel popliefhebbers uit de regio komen jaarlijks naar de Vroolijke Frans om in een 
oergezellige sfeer met elkaar strijd te leveren. Ze worden bestookt met vragen over achtergrond, 
anekdotes en weetjes over popmuziek en de uitvoerende popmuzikanten.  
 
Film is ook een grote passie van Theo. Hij is lid van de werkgroep Buitenbios en organiseert al jaren de 
Brummense Buitenbios.  
 
Sinds Theo mede-eigenaar is van Restaurant De Vroolijke Frans heeft hij zich ingespannen om van dit 
sfeervolle etablissement een huiskamer te maken. Veel bezoekers waarderen het aangeboden 
“cultuurmenu”. Op dit menu staan zeer diverse culturele “gerechten” zoals, concerten, recitals, 
dansavonden, musicals, lezingen etc.  
 
Onder groot applaus van de bandleden en het aanwezige publiek kreeg Theo een 
geldbedrag en het bronzen beeldje vervaardigd door Nicky Dijkstra uitgereikt. 
We hopen dat Theo zich nog vele jaren zal willen en kunnen inzetten om de 
Brummense samenleving kennis te laten maken met diverse en hoogstaande 
culturele activiteiten.       
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Werkgroep Jeugd en Cultuur 
 

 

Grote belangstelling voor de voorstelling Een Midzomernachtdroom! 
 
Op zaterdag 17 maart presenteerde de werkgroep Jeugd en Cultuur, 
onderdeel van de Culturele Stichting Gemeente Brummen, in Uitspanning 
De Vroolijke Frans in Broek de resultaten van de 10e editie van het 
kindermuziekproject. De kinderen hebben in 15 lessen van een uur het 
muziektheaterstuk “Een midzomer nachtdroom” ingestudeerd. 
 
’s Middags voerde de muziektheatergroep twee voorstellingen  op voor twee uitverkochte zalen 
(180 bezoekers), onder leiding van Mieke Rous, met assistentie van Hymke Leeflang, samen met 
harmonieorkest La Fraternité onder leiding van Andy Kievits.  
Mieke Rous had een eigen bewerking gemaakt van “Een Midzomernachtdroom” van de romantische 
komedie van William Shakepaere.  
 

Het toneelstuk beschrijft de avonturen van vier jonge geliefden en een 
groep amateur-acteurs in een bos op het landgoed van de Hertog. Het bos 
wordt bestuurd door een ruziënd elfenpaar. Hun bediende Puck stuurt de 
boel aardig in de war in het bos. Het lijkt wel een droom, zo vreemd als 
alles loopt in de liefde. Maar alles komt goed op de dag dat de Hertog zijn 
Huwelijksfeest geeft. 

 
De bijbehorende muziek van Felix Mendelssohn is bewerkt door Andy  Kievits zodat Muziekvereniging 
La Fraternité ook het dit jaar weer live heeft begeleid. 
 
De toeschouwers reageerden enthousiast op de prestaties van de kinderen en muzikanten.  
Na deze voorstelling hebben we afscheid genomen van Mieke Rous. We hebben 7 jaar met veel plezier 
samengewerkt. 
 
De werkgroep bestond in 2018 uit: Nienke Arends, Nanneke Dorenbos, Harrie en Bertie Kleverwal. 
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Werkgroep Kamermuziek 
 

 

De werkgroep bestond uit  Marieke Gitz - secretaris, Dolf Hofs - penningmeester, Diederik Kuenen - 
programmeur, Henny Pauw en Bruno van der Werff. 
Door een teruglopend aantal bezoekers waren wij dit jaar genoodzaakt een groter beroep te doen op 
ondersteuning van de Culturele Stichting Gemeente Brummen. Omdat de programmering per seizoen 
gebeurt (oktober t/m maart) en de musici al meer dan een jaar tevoren worden gecontracteerd, zullen 
de gevolgen (o.a. duurdere kaartjes en minder concerten) pas in het seizoen 2019/2020 zichtbaar 
worden. 
 

22 januari 2018 Ludgerus Kerk Hall 
Wishful Singing 

Vijf vrouwenstemmen in close harmony en a capella brachten een wervelend, theatraal programma, 
onder het motto van Bingen tot Boogie Woogie. Eigentijdse werken werden afgewisseld met liederen 
uit vroegere tijden, van Hildegard von Bingen, uit de 11e eeuw tot Darius Milhaud uit de vorige eeuw. 
 

18 februari 2018 Ludgerus Kerk Hall  
Brisk Recorder Quartet  

Een half uur voor aanvang van het concert kon het publiek al 
kennismaken met de grote variatie aan blokfluiten waar de Brisk-
musici gebruik van maken. Een manshoge basfluit en alle 
tussenmaten t/m sopraanblokfluit lagen uitgespreid op electrische 
dekens klaar en werden van uitleg voorzien. Het programma, dat 
Cancāo (Portugees voor lied) werd gedoopt, omvatte muziek van 
het Iberische schiereiland  door de eeuwen heen, vooraf gegaan 
en afgesloten met een voor Brisk gecomponeerd hedendaags werk 
Romanza Belinfante van de Nederlander Gijs Levelt. 

 

11 maart 2018 Ludgerus Kerk Hall  
Mariette Petkova, piano  

In 2009 trad Marietta Petkova al eens op in onze serie. Nu bracht deze fijnzinnige pianiste werken ten 
gehore van Händel, Chopin en Debussy. Zij sloot haar optreden af met twee Preludes van 
Rachmaninov, de componist waarmee ze haar debuut in Nederland maakte in 1992. 
 

27 mei 2018 Kasteel Engelenburg 
Concert Culinair met  Pauline Oostenrijk - hobo en Enno Voorhorst - gitaar 

Een High Tea à la Chef werd omlijst door een zeer gevarieerd muzikaal programma in deze bijzondere 
combinatie van instrumenten. Veel Spaanse en Zuid-Amerikaanse werken, maar ook een werk van de 
beroemde Italiaanse componist van filmmuziek   Ennio Morricone werd door het duo met verve ten 
gehore gebracht. Helaas telden we maar 33 betalende bezoekers. 
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7 oktober 2018 Ludgerus Kerk Hall  
Maria en Nathalia Milstein, viool en piano  

Beide musici, die hun wortels in Frankrijk hebben, brachten een prachtig 
programma met (laat)-romantische Franse werken. Ze bleken duidelijk veel 
affiniteit met die muziek te hebben. Maria Milstein, winnaar van de Nederlandse 
Muziekprijs van 2017, is sinds 2010 werkzaam in Nederland, Nathalia rondde haar 
studie piano af in Berlijn. Hun perfecte samenspel met name in de afsluitende 
Vioolsonate in A van Ceasar Franck oogstte een langdurig applaus. 
 

4 november 2018  Oude of Pancratiuskerk Brummen 
Autunno Ensemble met Maya Fridman, violoncello 

Het Autunno-Ensemble, amateurs van hoog niveau, onder directie van de Nederlands/Amerikaanse 
dirigente Hebe Champeaux, traden al vele malen op in Brummen, toen onder auspiciën van de lokale 
Lyons-club. Nu speelden zij werken van Wolf, Grieg en Tsjaikovski. Het sluitstuk van het concert werd 
gevormd door het Celloconcert no.2 van de Letse componist Péteris Vasks, op briljante wijze vertolkt 
door Maya Fridman, die daarmee haar affiniteit met hedendaagse klassieke muziek onderstreepte. 
 
 
Bezoekersaantallen 2018 

21-01-18 Whishful Singing 121 

18-02-18 Brisk Recorder Quartet 102 

11-03-18 Mariette Petkova, piano   90 

27-05-18 Concert Culinair Pauline Oostenrijk - hobo  
en Enno Voorhorst - gitaar 

  33 

07-10-18 Maria en Natalia Milstein, viool en piano   94 

04-11-18 Autunno Ensemble en Maya Fridman, cello 159 

   

 Totaal *) 599   

 
*) exclusief vrijkaarten en werkgroepleden, plusminus 60  
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Werkgroep Kunst in de Hal 
 

 

In 2018 zijn er weer diverse exposities geweest in de hal van het gemeentehuis van Brummen.  
 
In de maand januari werd de solo expositie van Wil van den Hoek vervolgd. Wil is zeer veelzijdig; zij 
schildert en beeldhouwt, maar het meest bekend is zij toch vanwege haar keramiek. 
 

Daarna volgde er nog een solo expositie: Jefke van Iterson, zij toonde haar 
weefwerk. Jefke combineert in haar weefwerk diverse materialen met 
elkaar, waardoor er bijzondere creaties ontstaan. Jefke’s werk werd 
opgevolgd door het werk van 2 kunstenaars: Analies Martin en Robbert 
Buys. Analies met haar keramische objecten, prachtige bijzondere schalen 
en niet te vergeten haar huisjes.  Robbert toonde zijn krachtige abstracte 
/ kleurrijke schilderijen. 
 
Monique Bosch en Marja Poldermans toonden hierna hun kunst. Monique 
is in Brummen inmiddels bekend vanwege haar mooie bronzen. Marja 
fotografeert bijzondere of juist heel gewone dingen, blaast de foto dan op 
waardoor het abstract wordt. 

 
Otto Koedijk en Ans Leeflang sloten dit jaar af. Beiden hebben in Brummen al 
naam opgebouwd op hun eigen gebied. Otto met zijn bijzonder houtdraaiwerk 
en Ans met haar prachtig realistisch schilderwerk. Mooi om hun kunst bij elkaar 
te zien. 
 
De exposities in de hal van het gemeentehuis van Brummen bieden een podium 
aan beeldend kunstenaars uit Brummen en omliggende gemeenten om hun 
werk te tonen. Het laat ook zien hoeveel er op dit gebied leeft en gebeurt. 
Zowel door de bezoekers van het gemeentehuis als door de medewerkers 
worden de exposities zeer op prijs gesteld. 
 
Door de leden van de Werkgroep Kunst in de Hal werd gekeken naar zowel de kwaliteit als naar de 
diversiteit. Meestal werden de exposanten uitgenodigd door de werkgroep om te komen exposeren 
in de hal; kunstenaars kunnen zich ook zelf opgeven om hun kunstwerken te exposeren in de hal van 
het gemeentehuis van Brummen. Kunstenaars uit de gemeente Brummen en de omliggende 
gemeenten genieten dan de voorkeur.  
 
De duur van deze exposities was bijna 3 maanden. Opgeven kan via annie@elissen.com met de 
vermelding ”Kunst in de Hal” als onderwerp. 
 
Momenteel bestaat de werkgroep uit Analies Martin, Annie Elissen en Marja Poldermans. 
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Werkgroep Taalmarkt 
 

 

Wat doet de werkgroep Taalmarkt  
 
Niet iedereen ziet meteen een duidelijk verschil tussen Taalmarkt, Boekensteun en andere literaire 
activiteiten die de bibliotheek bijvoorbeeld organiseert. De werkgroep Taalmarkt onderscheidt zich 
vooral van de andere organisaties doordat we met onze activiteiten interactiviteit benadrukken, dus 
mensen zelf actief met taal bezig laten zijn, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. 
De vaste ingrediënten van ons taaljaar zijn: twee keer een Literair Café met open podium, in het 
voorjaar soms een extra activiteit en in november het Groot Brummens Dictee. Daarnaast wordt de 
dorpsdichter ondersteund. De muzikale omlijsting werd bij onze activiteiten steeds tot grote 
tevredenheid verzorgd door Bas Witteveen uit Oeken. 
Door de regionale pers werd trouw aandacht aan ons besteed; de persberichten voor- en achteraf 
werden vrijwel altijd geplaatst. Ook via de website van de Culturele Stichting en via Facebook vroegen 
we aandacht voor de literaire activiteiten van de werkgroep.  
 
Literair Café 
Op woensdag 21 februari 2018 vond het eerste van twee Literaire Café's plaats met Koos van Zomeren. 
De grote zaal van De Vroolijke Frans zat lekker vol en de sfeer was uitstekend. De schrijver werd 
geïnterviewd door werkgroeplid Oliver Gee. Het thema “Natuur” zorgde voor genoeg inspiratie voor 
onze plaatselijke talenten. Dichter Inge Schouten werd door Van Zomeren tot winnaar van het open 
podium uitgeroepen en ging met de Kleinegeit naar huis. Er waren ca. 65 bezoekers aanwezig. 
Op woensdag 3 oktober was het tweede Literair Café van het jaar, opnieuw bij De Vroolijke Frans met 
dit keer de Zutphense schrijver Gerdien Verschoor. We nodigde haar uit vanwege het Rembrandtjaar 
en haar roman over twee schilderijen van Rembrandt die op het punt stond te verschijnen; de Kleine 
Frans zat vol met een enthousiast en betrokken publiek. Voor het Open Podium diezelfde avond was 
dit keer het inspirerende thema “Kunst” uitgekozen. Winnaar van de Kleinegeit werd Jan van Barneveld 
met een humoristische column. Er waren zo'n 55 bezoekers aanwezig. 
 
Dorpsdichter 

Laurens Hoevenaren presenteerde in de eerste maanden van 
2018, die de laatste maanden van zijn dorpsdichterschap waren, 
nog het volgende gedicht: 
Bindweefsel   27-4-2018 Nieuwe bruggen Apeldoorns kanaal 
 
De werkgroep leverde een actieve bijdrage aan de verkiezing van 
de tweede dorpsdichter. De jury bestond uit Laurens Hoevenaren 
(de eerste dorpsdichter), Marjolein Roelfzema (voorzitter CS) en 
Hannie Elfrink (lid werkgroep Taalmarkt). Elly van Agtmaal (EVA) 

heeft in mei 2018 de ganzenveer overgenomen van Hoevenaren. De samenwerking tussen alle partijen 
verloopt erg goed. Allen vinden de dorpsdichter een grote aanwinst voor onze gemeente. De gedichten 
van de eerste dorpsdichter zijn gebundeld en uitgegeven door De GeitenPers in april 2018. 
 
EVA schreef in de eerste maanden van haar dorpsdichterschap: 
Dinsdagavond, half elf april 2018 Inzending verkiezing dorpsdichter Brummen 
Schouwspel 19-05-2018 Opening Theater Lokaal 
Mollenhof 26-08-2018 Buurtmarkt bij Mollenhof Oeken 
Het mooiste woord dec. 2018 Trouwgedicht, ter beschikking voor trouwambtenaren 
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Groot Brummens Dictee 
 

Op vrijdag 23 november 2018 zou het 19de Groot Brummens Dictee 
plaatsvinden in Concordia in Brummen, maar door het faillissement van 
Concordia moest op het laatste moment worden uitgeweken naar een 
andere locatie. Gelukkig konden we meteen bij de Bibliotheek Brummen 
terecht. Het dictee werd voorgelezen door wethouder Margriet Wartena. 
De tekst was dit jaar door de werkgroepleden gezamenlijk geschreven. 
35 mensen deden eraan mee. Deze avond was de primeur voor een 
nieuwe methode van nakijken, waarbij de deelnemers anoniem elkaars 

dictee corrigeerden. Met hulp van René Hoevenaren werden de best gemaakte dictees nogmaals 
nagekeken en vervolgens werden de winnaars uitgeroepen. Dit beviel goed. 
 
Het jaar 2018 eindigde voor onze werkgroep met de voorbereidingen voor een Literair Café met  de 
NRC-columnist en dichter/schrijver Marjoleine de Vos in De Vroolijke Frans op woensdag 6 februari 
2019. Thema voor het Open Podium na de pauze: “Eet Smakelijk”.  
 
Achter de schermen 
In 2018 blijft onze vaste prijs uitgereikt aan de winnaars van onze activiteiten: een "Kleinegeit", een 
ingelijste afbeelding van het Geitje van Jan Mankes. Bij het Dictee zijn er daarnaast prijzen voor de 
spelkampioenen, beschikbaar gesteld door onze sponsoren. De banner van de Culturele Stichting 
wordt steeds opgesteld. Voor Literair Café en Groot Dictee zijn draaiboeken in gebruik. 
De noodzaak van een goed functionerende set van twee microfoons is duidelijk geworden en heeft 
geresulteerd in de aanschaf van een goede geluidsinstallatie begin 2019. 
 
De samenstelling van de werkgroep is dit jaar niet veranderd. De werkgroep bestaat uit Mieke van 
Nieuwstadt, Hannie Elfrink, Oliver Gee en Marguerite Tuijn. 
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Werkgroep Theater Lokaal 
 
 
De derde editie van TheaterLokaal tijdens het Pinksterweekend Brummen was een groot succes. Nadat 
daar op vrijdag de basisscholen uit Brummen in werden onthaald, werd TheaterLokaal op 
zaterdagavond geopend door de burgemeester. De opening werd vooraf gegaan door een spetterend 
optreden van het koperblazersensemble van het Harmonie Orkest Brummen. Na de opening traden 
‘Woodsisters & Bro’ op, eerst vanuit de muziektent en later tussen het publiek en de tafels van het 
TheaterDiner. 
 

Optredens in de wagens waren er onder meer van onze eigen 
burgemeester Pierre O (cabaret),  Calamity Caroline (cabaret), 
Copagrow met blues en country muziek, 3xNIX,  verhalen van 
Yawning Dragon, etc.. Een mix van chansons, mystieke muziek, 
poëzie, cabaret en (harde) rock. 
 
In totaal zijn er 24 voorstellingen geweest en zijn er 648 kaartjes 
verkocht: een gemiddelde bezetting van de wagens van 90%. 
Diverse voorstellingen waren al snel uitverkocht, het 

enthousiasme van het publiek was geweldig en uitte zich in een run op de kassadames! Er zijn veel 
enthousiaste reacties ontvangen, van zowel publiek als van artiesten. Met dank aan de onvergetelijke 
gastvrouwen en kassadames! 
 
Evenals vorig jaar werd het TheaterDiner verzorgd door Catering 
Zutphen en Tante Blanche: aan lange tafels kregen ca. 150 mensen 
het drie-gangendiner uitgeserveerd (met 1 vrijkaartje voor een 
voorstelling naar keuze). Bezoekers konden ook kiezen voor het 
Arrangement: vier-gangen en gegarandeerd kunnen genieten van 
drie voorstellingen in de wagens. Dit leverde twee opvallende 
zaken op: veel gezelligheid op het Marktplein én extra bezoekers 
voor TheaterLokaal. 
 
Zondag 20 mei was er, naast ‘de Vier Jaargetijden’, een muzikaal programma in de ochtend, later op 
de dag een keur van kleinkunstartiesten in de wagens, geprogrammeerd door de directeur van de 
TheaterEtappe. Hierbij ondersteunde de werkgroep TheaterLokaal optimaal en zorgde ervoor dat het 
gladjes verliep: de spreekstalmeester van de werkgroep praatte de hele dag de voorstellingen aan 
elkaar, de kassawagen werd bemand door vrijwilligers geworven via de werkgroep en daarnaast 
werden allerlei voorkomende hand- en spandiensten verzorgd door de werkgroep. 
 
Muziek op alle avonden werd verzorgd door een soort van ‘platenbus’ met jaren 60 swingmuziek. Deze 
kosten zijn gedeeld door de Culturele Stichting en organisatie Pinksterfestival. 
 
Met de drie dagen Theater in de Wagens (vrijdag de scholen, zaterdag Lokaal Talent en zondag 
‘professioneel theater’) was het met recht een theater etappe en een zeer gewaardeerd onderdeel 
van het Pinksterfestival 2018. 
 
De werkgroep bestaat uit Rudie van den Berg, Willem van der Grinten en Bob Koster. 
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Gesubsidieerden 
 
 

Broeks koor De Vroolijkheid 
 
 
Op 9 december 2018 vond in de Kruiskerk in het Jubileumconcert plaats van het Broeks Koor De 
Vroolijkheid. Eerder was  deze musical in november al opgevoerd in Soeria in Eerbeek, maar de 
uitvoering in de Kruiskerk was voor het grotere publiek. Dat kwam in grote getale opdagen, de kerk zat 
vol. 
 
Broeks Koor De Vroolijkheid, 25 jaren geleden ontstaan in Broek en met onder de nu 45 leden vele uit 
Broek, Oeken en Brummen, is altijd actief geweest met meer dan "alleen" muziek maken. Zo was er 
elke 2 jaar de z.g. buitenlandreis, werden er vele bijzondere uitvoeringen gegeven etc. Dus was het in 
de stijl van het koor dat het 25-jarig jubileum gevierd werd met een heuse "Broekse Musical", een 
muziektheater waarvoor alles uit de kast werd gehaald wat het koor kon bieden, en dat was heel wat. 
Alle teksten en muziek werden geschreven dan wel bewerkt door koorleden; er moesten rekwisieten 
komen etc. etc. Het koor is er het hele jaar behoorlijk druk mee geweest. 
 

Onder de enthousiaste leiding van de huidige, zeer gewaardeerde 
dirigente Jettie Ouwehand werd op 9 december de "grote" 
uitvoering neergezet. In diverse, sterk van karakter wisselende 
acts en liederen werd het 25 jaar koorleven herdacht. Zo was er 
aandacht voor de buitenlandreis, was er een zeer hilarisch Bonte 
Avond-toneelstukje en een act in de stijl van drs. P waarin de vele 
dirigenten van de afgelopen jaren werden herdacht. De acts 
werden afgewisseld met diverse vrolijke maar ook serieuze 
zangstukken.  

 
Het publiek heeft er, blijkens de vele enthousiaste reacties achteraf, zeer van genoten. De 
complimenten waren talrijk en bij flink wat koorleden was tegelijk de opluchting groot. Er was weer 
een fraaie klus geklaard en een mooi feest in de gemeente aangericht.  
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Buiten ‘t Boekje 
 
 
29 juni   

Wat was dit een leuke avond zeg! Bandera-Latina wist meteen het publiek 
te raken met hun opzwepende muziek. 
Mede dankzij de vurige zangeres die menig beentjes in de beweging kreeg. 
Het weer werkte ook helemaal mee, onder toeziend oog van de 
ondergaande zon, klonken de prachtige Spaanse, Italiaanse en Portugese 
liederen nog mooier! 
 

6 juli 

Vrijdag 6 juli waren ’s middags eerst de kleinsten aan de beurt. Wederom was het 
prachtig, zonnig weer. Matroos Kees & Koos namen alle kids mee naar het strand. 
Er werden echte golven gemaakt, haaien geaaid en zeemeerminnen gered. En 
natuurlijk werd er ook gezwommen  En met de hulp van de grote papa’s en 
mama’s werd er zelfs gedoken naar een echte schat.  
 
6 juli 

En vrijdagavond 6 juli sloot HK Theater Buiten ’t Boekje af.  Eerst met ‘’Ongeremd’’. Drie heren die in 
vlot tempo hun persoonlijke verhalen, hilarische grappen en ongeremde liedjes met het publiek 
deelden. Na de pauze was het de beurt aan Sanjeevani Hendriks met haar programma Bontkraag. Een 
bont programma over liegen, Fairtrade en rabarber.  
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Buitenbios Leuvenheim 
 
 
De hele week prachtig weer en ja hoor, vrijdagochtend plensregen. Gelukkig klaart het ’s middags op 
en zijn we vol goede moed. Het waait wel erg hard en we besluiten om de stellage voor het scherm 
niet voor het amfitheater te zetten maar in de luwte van de school, aan de kant van de Spankerense 
weg. Om zeven uur wordt het spannend, stellage met scherm staat, stroom is gelegd, maar het gaat 
weer regenen. Daar staan we dan, 3 dames met elke een andere buienradar-app, die allemaal iets 
anders voorspellen.  
 
Bij de één wordt het voor achten droog, bij de ander wordt het maar even droog. Dan zegt Bert Becker 
(directeur van de Rietgors) de verlossende zin: ‘We zouden ook de school in kunnen gaan’. 
Ondertussen worden we door diverse mensen live of per mobiel/WhatsApp bestookt met de vraag: 
Gaat het door? We nemen het gelukkige besluit om het door te laten gaan, maar dan IN school. Een 
beslissing waar we achteraf ontzettend blij om waren, want het heeft geregend, gestormd en 
behoorlijk geonweerd.  
 
En: we zaten met ruim 40 mensen (ondanks het slechte weer), na wat geïmproviseer, heerlijk droog in 
een lokaal van de Rietgors. 
 

Net als bij een echte bioscoop beginnen we met een prachtige 
trailer, in dit geval van de film van Ruben Smit over de wadden, die 
binnenkort (4 oktober) in de bioscoop te zien is.  Prachtig, dat 
belooft erg veel mooie beelden, een aanrader om dat op een groot 
scherm te gaan bewonderen. 

 
En vervolgens de hoofdfilm ’The Hunt fort he wilder people’. Het 
was erg gezellig en het was niet zo zeer een bioscoop, maar meer 
een gezellige huiskamer waar we met een groot gezelschap een 

bijzonder hilarische film hebben gekeken, al genietend van meegebrachte snacks en drankjes.  
 
Wij kijken er met veel plezier op terug. 
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Culturele Stichting Tonden 
 
 
Herman in een bakje Geitenkwark 
 
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde activiteit in de buurtschap Tonden. Het betrof een 
optreden van de theatergroep “Herman in een bakje Geitenkwark” (zie ook www.geitenkwark.nl) in 
de voormalige School met de Bijbel te Tonden.  
 
Deze activiteit is wederom georganiseerd door de Culturele Stichting Tonden (CST), die recent op 
7 Januari nog een optreden van Toon Tellegen heeft verzorgd.  
 

Het doet ons goed te kunnen vermelden, dat 
deze activiteit grotendeels is bezocht door 
mensen uit de nabije omgeving. Met het kiezen 
van deze act hebben we ook getracht jongere 
mensen te enthousiasmeren. Uiteindelijk was 
er een 15-tal bezoekers onder de 25 jaar. 
Daarbij was er een gehandicapte bezoeker met 
elektrische rolstoel aanwezig.  

 
De activiteit was uitverkocht met ruim 100 bezoekers: dit is het maximale aantal wat we voor een 
theatervoorstelling kunnen onderbrengen in de school. Er waren 84 betalende bezoekers en 
12 personen hadden van de organisatie een vrijkaartje ontvangen voor hun ondersteuning bij de 
TondenTheaterToer 2017 (o.a. locatie eigenaren en vrijwilligers). De prijs van een kaartje was 15 euro 
dat alleen gekocht kon worden via de website www.cultuurtonden.nl.  
 
Naast de toegang kregen mensen ook een gratis kopje koffie en thee bij binnenkomst en een drankje 
na afloop.  
 
Het bestuur van de Culturele Stichting Tonden bestaat uit: Monique van Laatum, Bob Koster en 
Vincent Evers 
 
 
  

http://www.geitenkwark.nl/
http://www.cultuurtonden.nl/
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Dag van de ouderen 
 
 
5 oktober jl. vond de dag van de ouderen plaats in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek, georganiseerd 
door het plaatselijk Comité Dag van de Ouderen en Stichting Welzijn Brummen. Dit jaar werd er 
gekozen voor een andere opzet en was er naast de jaarlijkse Verloting en de door de Culturele Stichting 
Gesponsorde Culturele activiteit een lunch en een heel actief programma met sjoelen, kaarten maken, 
biljarten, jeu de boules, houtsnijden, gym etc.  
 
Het was een erg geslaagde dag, en de mensen (75 in totaal) gingen met een tevreden gevoel weer naar 
huis. Aan het einde werd een enquête gehouden en deze werd zeer positief ingevuld.  
 
Culturele programma: 

Het door de Culturele Stichting gesponsorde Culturele Programma 
werd dit jaar verzorgd door zanger en verhalenverteller Walter van 
Wingerden. Hij gaf 2 maal een workshop verhalen vertellen aan 
verschillende deelnemers, waarin de mensen hun bijzondere 
levensverhaal aan elkaar konden vertellen. Verhalen over de oorlog, 
grote gezinnen, bijzondere avonturen, … alles kwam voorbij. En aan het 
einde van de dag gaf hij een voorstelling met pianomuziek, zang en 
verhaal waarin hij de verhalen van de deelnemers had verwerkt. Het 

was een mooie interactieve voorstelling waar eenieder zich in herkende. Ook waren er meezingers 
zoals ‘Laat me’ van Ramses Shaffy.  
 
De dag werd afgesloten met een spannende Verloting. We kunnen terugkijken op een erg geslaagde 
dag.  
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Fotoboekje geschiedenis Oude- of Pancratiuskerk 
 
 
Enige jaren geleden kwam ik toevallig in het bezit van wat oude foto’s van de Oude- of Pancratiuskerk 
in Brummen. Foto’s uit het begin van de vorige eeuw, waarop de consistorie nog als uitbouw te zien is 
(vanaf 1711 het eerste schooltje in Brummen), het brandweergebouwtje en de stalling van de lijkkoets 
als uitbouw tegen de toren. Aangezien ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in de historie van de 
kerk, beschikte ik over nog meer materiaal; o.a. foto’s die de dochter van ds. Mudde, predikant in 
Brummen van 1930 tot 1946, over de verbouwing van 1937 aan de kerk had geschonken. Maar ook 
verhalen van vroeger van Henk Robben en materiaal dat bij het Regionaal Archief in Zutphen wordt 
bewaard. 
 
Om dit alles niet verloren te laten gaan, heb ik er een fotoboekje met teksten van gemaakt. 
Hierin wordt niet alleen over de geschiedenis van het gebouw gesproken, maar ook over andere 
aanwezige bijzonderheden: 

˗ De kerkklok uit 1742 van ruim 1600 kilo, waarin in 1940 de letter M van Monument is aangebracht, 
met het verzoek aan de bezetter om deze klok te sparen.  

˗ Het Romaanse doopvont uit de 12e eeuw, vermoedelijk gemaakt in de steengroeve in Bentheim, en 
nog afkomstig uit de oude tufstenen kerk, die hier vroeger heeft gestaan. 

˗ De grafzerken, die bij de verbouwing van 1937 een nieuwe plek in de kerk hebben gekregen en de 
gedenkstenen, die in 1989 in de grote zaal zijn ingemetseld. 

˗ De predikantenborden, waarop alle Brummense predikanten vanaf 1571 vermeld staan en de 
betekenis van de punaises in de kerkbanken. 

˗ Het avondmaal zilver, dat 200 jaar geleden door de erven van ds. Attendoorn l’Allemand aan de 
kerk is geschonken. 

˗ En natuurlijk het Holtgräve orgel uit 1846, dat vanwege de grote hoeveelheid origineel Holtgräve 
materiaal zelf ook op de monumentenlijst staat. 

 
Van dit boekje zijn inmiddels 100 exemplaren gedrukt en via 
de Kerkenmarkt van 26 mei jl. zijn de eerste 20 exemplaren 
reeds verkocht. In september is er een stukje over dit boekje 
in het kerkblad De Wegwijzer geschreven en een stukje 
geplaatst in het Brummens Weekblad. Ook ligt dit boekje ter 
inzage in de kerk en in de plaatselijke bibliotheek. Bestellen is 
mogelijk à € 5,95 via de website van de kerk, of via 
beheer@pknbrummen.nl. De totale opbrengst zal ten goede 
komen aan het onderhoud van het oudste Brummense 
monument. 

 
Rien Oosterveen  
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Gemengde zangvereniging De Eendracht 
 
De subsidie is in 2018 toegekend voor het 100-jarig bestaan. De viering/uitvoering hiervan vindt plaats 
in februari 2019. 

 

Gemengde zangvereniging Herleving Eerbeek 
 
Ook hier is de subsidie voor het 100-jarig bestaan in 2018 toegekend en vindt het jubileumconcert 
plaats in april 2019. 
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Harmonie Orkest Brummen 
 
 
Spring, sing and swing  
 
Na een gedegen voorbereiding heeft Harmonie Orkest Brummen op 14 april jl. een spetterend 
voorjaarsconcert gegeven.  Er was een goed PR-plan gemaakt om zoveel mogelijk mensen enthousiast 
te maken om naar dit concert te komen. Er zijn regelmatig berichten op Facebook gezet, maar ook de 
posters en een aantal artikelen in de krant zorgden voor de PR. 
Leden hebben zich enthousiast ingezet om zoveel mogelijk kaarten te verkopen.  
 
Samen met popkoor No Dubio onder leiding van Jurrien Zaagman, de Brummense zangeressen Kelly, 
Lonneke, Maud, Rutger en Stefanie en de band JJTG (bestaande uit (oud)leden van HOB) zat de Oude 
Kerk op deze avond gezellig vol (ruim 250 toeschouwers). 
 
Zowel de zangeressen, No Dubio, JJTG en het Harmonie Orkest hebben hun talenten kunnen vertonen 
aan het enthousiaste publiek. Licht en geluid waren goed verzorgd door East Sound uit Zutphen. De 
dirigent Römanö Mediati en het Harmonie Orkest zetten strak, helder en swingend de muzikale toon.  
 

De band zorgde ervoor dat maar weinig mensen in het publiek stil 
konden blijven zitten. Naast populaire herkenbare nummers zoals 
Bohemien Rhapsody, Laat me en Gabriela’s sang werden er door het 
orkest lichte harmoniewerken gespeelt. Na afloop van het concert 
kwamen er via mail en Facebook lovende reacties binnen: “Optredens 
(doorgaans van artiesten van formaat) in Ziggo of Ahoy zijn leuk maar 
een happening als die van gisteravond in de eenvoudige maar oh zo 

prachtige kerk van Brummen is van een charme die ongekend is. Kleinschalig en daardoor heel 
sfeervol.” 
 
Harmonie Orkest Brummen kan terugkijken op een geslaagd concert waar nu nog over nagepraat 
wordt! 
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Harmonie Orkest Brummen 
 
 
Viva la musica d’Italia  
 
Zaterdagavond 10 november heeft het Harmonie Orkest Brummen in de 
Oude Kerk in Brummen een geweldig en feestelijk concert mogen geven. 
Tijdens dit concert is er aandacht besteed aan het 55-jarig jubileum van de 
vereniging en werd Aline Korff gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. 
 
Het Italiaanse thema werd op verschillende wijze naar voren gebracht. De 
kerk was versierd in de Italiaanse kleuren en onze ladyspeaker sprak ook een woordje Italiaans. Het 
bijzondere aan dit concert was dat het publiek (ruim 220 bezoekers) tussendoor werd getrakteerd op 
Italiaanse hapjes. Precies in de stijl waarin dit concert gegeven is.  
 

Catering Zutphen heeft samen met de vrienden van het Harmonie Orkest Brummen 
voor deze heerlijke hapjes gezorgd. Dit werd enthousiast ontvangen door het publiek. 
 
Arwin Kluft, bekend van o.a. Una Voce Particolare, was onze solist deze avond. 
Muzikale hoogtepunten waren naast de liederen die Arwin Kluft met begeleiding van 

het orkest zong, de composities van Nino Rota en Ennio Morricone. Dat daarbij scènes uit de 
bijbehorende films werden getoond maakte het helemaal af. 
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KIEMM 
 
 
Op 6 juli organiseerden we de eindafsluiting van het zevende KIEMM Seizoen.  
In de 20 weken voorafgaand aan de eindafsluiting hebben alle kinderen van groep 6 (70 leerlingen) 
van de Eerbeekse basisscholen een blaasinstrument leren bespelen én hebben zij eigen composities 
gemaakt.  
 
Op 6 juli overdag repeteerden de kinderen onder begeleiding van een band. De toetsenist en bassist 
zijn professionele muzikanten. Daarnaast hebben we tieners ingeschakeld als drummer, gitarist en 
trompettist. Gaf een mooie dynamiek tussen beginnende en meer ervaren muzikanten.  De 
composities die geoefend werden, hebben de kinderen zelf in elkaar gezet tijdens de muzieklessen. Er 
kwamen veel verschillende muziekstukjes uit.  
 

’s Avonds traden de kinderen met hun klas op voor 
zo’n 350 ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s in 
een sfeervol verlichte Bhoele. Ook het 
leerlingenorkest van Eendracht speelde mee. 
Gezamenlijk speelden de KIEMM-ers onder andere 
‘Shut up and dance´ en Saint John, een lekker 
swingend nummer waarbij ook het publiek mee kon 
doen. Dit jaar hebben we ook wat aandacht besteed 
aan de mogelijkheden van kinderen om verder te 
gaan met muziek. Dit leverde ongeveer 
4 geïnteresseerde kinderen op.  

 
Presentatrice Thea Lebbink bedankte aan het eind van de avond alle donateurs van KIEMM.  
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Milou Houtkoper  
 
 
Liederenrecital “Rondom de Nacht” 
 

Afgezien van de vele repetities van zangeres Milou Houtkooper en pianist 
Hans-Erik Dijkstra, is in de aanloop naar dit liederenrecital veel moeite gedaan 
om dit concert onder de aandacht van het publiek in deze regio te brengen. 
Allereerst is er een ontwerp gemaakt voor al het drukwerk (affiches, flyers en 
programmaboekjes). Affiches en flyers zijn op ruime schaal in deze regio 
verspreid en opgehangen. 
 
Vrijwel alle lokale bladen hebben een aankondiging met foto geplaatst. Het 
uiteindelijke bezoekersaantal was enigszins teleurstellend (onze raming was 
rond de 80, er kwamen daadwerkelijk 58 betalende bezoekers). Gelukkig 
vonden we 2 sponsoren bereid om middels een bedrijfsadvertentie  op de 

achterkant van het programmaboekje dit project te steunen voor in totaal € 325,--. 
 
Het concert zelf is erg goed verlopen en kreeg een warm en enthousiast 
onthaal van alle aanwezigen. 
 
Het programma bestond uit 10 liederen voor en 10 liederen na de 
pauze. Tijdens de pauze werd koffie en thee geschonken. 
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Muziekvereniging Eendracht 
 
 
Halloween concert 
 
Muziekvereniging Eendracht had al eind 2017 contact gelegd met de Stichting Halloween Eerbeek of 
er in oktober 2018 een samenwerking mogelijk zou zijn van een concert van Eendracht (in welke vorm 
dan ook) en de Halloweenmaand in Eerbeek. Eendracht en de stichting hebben naar vormen gezocht 
maar in juni 2018 bleek het toch niet mogelijk om iets gezamenlijks te doen.  
 

Inmiddels had Eendracht een muzikaal programma 
samengesteld in Halloweensfeer, was er een 
concert geregeld in de Kruiskerk op 4 november en 
hadden we ons ingeschreven voor een nieuw 
fanfare festival in Surhuisterveen (Survento fanfare 
festival). Eendracht presenteert zich in 30 minuten 
in een doorlopende show met diverse special effects 
zoals een bijpassende lichtshow, drie geesten in het 
publiek, slagwerkers in speciale truien en de 
orkestleden met maskers. Ook hebben we een 
PowerPointpresentatie  gemaakt. Het eerste 
nummer heette Ghost train en in de presentatie 

hebben we de stoomtrein van de VSM langzaam laten transformeren in een geesttrein. Bij het tweede 
nummer ‘To my country’ hebben we Eerbeek gepromoot met zwart-wit beelden van markante 
Eerbeekse locaties.  
 
Op 4 november speelden we dit Halloweenprogramma voor het eerst. Dit concert gaven we samen 
met de Brassband Apeldoorn. Een mooi orkest en erg leuk om ook eens de brassband klanken in 
Eerbeek te kunnen laten horen.  
 
De kritieken op het programma van Eendracht waren goed en we kregen nog wat tips voor de week 
later.  
 
Op 10 november  speelden we hetzelfde programma voor een 
jury. De resultaten waren overweldigend. We werden als 
orkest eerste in ons programmadeel (A-orkesten), we 
ontvingen de solistenprijs (Henk Wensink op 
Sopraansaxofoon met zijn solo in Klezz ’99) en als klap op de 
vuurpijl werden we winnaar van het gehele festival. Een 
geweldige prestatie die mede mogelijk is gemaakt door de 
bijdrage van de Culturele Stichting.  
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Natuurdag Brummen 
 
 
Op 3 juni 2018 werd wederom en in navolging van de georganiseerde  Natuurdag op 29 mei 2016 en 
11 juni 217 “Natuurdag Brummen” georganiseerd. Het betrof evenals voorgaande jaren een 
evenement waarbij diverse partijen betrokken werden om actief de prachtige natuur van de gemeente 
Brummen en omgeving onder de aandacht te brengen. Daarbij werd dit evenement cultureel omlijst 
door optredens van diverse koren en dit jaar ook de muziekvereniging uit Hall. De insteek is dit 
evenement jaarlijks te organiseren. Vereniging Natuurmonumenten faciliteerde als gastheer wederom 
de dag op en rond landgoed ‘t Leusveld, gelegen tussen Brummen en Eerbeek. 
 
Natuur centraal stellen was het thema en dat betekent concreet: 
 
Natuur en landschapsmarkt 
Een grote manifestatie op het Leusveld waar alle natuurorganisaties en natuur gerelateerde bedrijven 
en instellingen zich konden presenteren. Dit onderdeel vond plaats in en rond een “eigen” tent binnen 
het evenement.  
 
Smulplein vol met spijzen en dranken 
Hierbij lag de nadruk op natuurlijk en lokaal. 
 
Culturele dimensie als extra smaakmaker 
Vanaf 12.00 uur werd deze dag extra luister bijgezet door optredens van diverse koren en dit jaar ook 
door muziekvereniging Des uit Hall. Dat dit alles zeer gewaardeerd werd door het massaal 
toegestroomde publiek, bleek uit het feit dat honderden aanwezigen dit vocale en muzikale optreden 
vol aandacht en enthousiasme volgden. 
 
Achtereenvolgens traden van 12.00 uur tot 16.30 uur op: 

 Dameskoor Chic en Shanty 

 Mannenkoor Hardkoor 

 Muziekvereniging DES uit Hall 

 René Prop and friends 
 
Ook was elders op het terrein nog een verhalenverteller actief. 
 
Een activiteitencircuit voor de jeugd 
Hierbij werd aan elke deelnemende Natuurorganisatie gevraagd om die dag een activiteit voor de 
jeugd te ontwikkelen, waarbij d.m.v. een aan te schaffen stempelkaart kon worden deelgenomen aan 
de diverse aangeboden activiteiten. 
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Vereniging Jasmijn 
 
 
Syrische moederdag 
 
In het kader van de culturele uitwisseling vierde Jasmijn Vereniging Brummen op 24 maart 2018 de 
Syrische Moederdag. Het feest werd gehouden bij de Oecumenische School te Brummen. In totaal 
waren er meer dan honderdtwintig  gasten, waaronder dertig kinderen. Er waren ook natuurlijk 
Nederlandse vrienden bij die met ons deze feestelijke dag meevierden.  
 

Het doel was een beeld te geven over de geschiedenis van Moederdag en 
hoe het Syrische volk Moederdag op 21 maart viert. Het werd geopend 
door de voorzitter dhr. Sam AL Qalqeeli, die iedereen verwelkomde. 
Daarna gaf hij het woord aan mevr. Samira Al Abdullah, die de 
geschiedenis van Moederdag in Syrië toelichtte.  
 
Het feest werd aangekleed door twee Syrische muzikanten en een groep 
van kinderen die Syrische liedjes zongen. Er werd een heel bekend Syrisch 
liedje gezongen waarvan de tekst in twee talen aan de aanwezigen is 

gegeven. Gedurende deze middag werden de kinderen onder toezicht van twee Syrische kunstenaars 
begeleid om schilderijen voor hun moeders te maken. 
 
Veel aanwezigen hadden zelfgemaakte gerechten meegenomen waarmee een buffet werd gehouden. 
Het was een mooie combinatie van Nederlandse en Syrische gerechten en het smaakte voortreffelijk. 
Na het eten ging elk kind zijn/haar eigen schilderij aan zijn/haar moeder overhandigen.  
 
Ter gelegenheid van deze bijzonder dag heeft het bestuur een aandenken voor de veertig 
aanwezige moeders uitgereikt in de vorm van bloemen en huzarenklus (een houten standaard 
met ingegraveerd de naam van de moeder).  
 
Aan het einde van deze dag werd een ieder uitgenodigd mee te doen met Syrische volksdansmuziek.   
 
Het feest werd rond halfacht afgerond. 
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Bestuursleden Culturele Stichting 
 
 
Dagelijks Bestuur 
 
Marjolein Roelfzema Voorzitter tot 1 september 2018 

Marie-Thérèse Snelders Voorzitter vanaf 1 september 2018 

Marjo van Dam Public Relations vanaf 1 mei 2018 

Willem van der Grinten Penningmeester 

Annemarie den Hartogh Public Relations tot 1 mei 2018 

Annemarie den Hartogh Seceretaris  

 
 
Algemeen Bestuur 
 
Rudie van den Berg 

Marianne Boesveld 

Bob Koster 

Piet van Middelaar 

Marie-Thérèse Snelders tot 1 september 2018 

 
 


