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Het jaar gaat snel, de lessen van seizoen 2017/2018 zijn al volop 

aan de gang. Het is duidelijk alweer herfst, met alle prachtige 

kleuren en veel vallend blad.  

Graag informeren wij u over de activiteiten en het laatste nieuws. 

En zoals altijd, heeft u vragen of opmerkingen, horen we dat 

graag.  

Tot ziens bij Boogie Woogie! 

Rust weergekeerd bij Boogie Woogie 
In de afgelopen weken stonden we geregeld in de pers naar aanleiding van de financiële situatie 

van BW. We zijn in de afgelopen jaren herhaaldelijk in onze subsidie gekort, terwijl onze 

activiteiten en het aantal leerlingen zijn gegroeid (tegen de krimpverwachtingen in) en onze kosten 

zijn gestegen, bv. door de verplichte CAO stijgingen. 

We zijn in nauw overleg met de 3 gemeenten waarvoor we werken om de financiën van BW weer 

op een gezond niveau te krijgen en hebben het vertrouwen dat we tot een goede oplossing zullen 

komen. Het leek ons goed om u hierover kort te berichten. 

Nieuw bestuurslid 
Graag introduceren we René Vielvoije als nieuw bestuurslid. René is meer dan 40 jaar werkzaam 

geweest in de IT sector. Naast technische functies heeft hij vooral ervaring opgedaan in 

managementposities voor zowel projecten als afdelingen. De laatste 11 jaar heeft hij als 

zelfstandige gewerkt in de rol van consultant/trainer op het gebied van projectmanagement.  

In maart 2016 is hij samen met zijn vrouw Marijke verhuisd van Schiedam naar Winterswijk om te 

genieten van de rust en natuur. We heten René graag van harte welkom! 

Impuls Muziekonderwijs 
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe 

opzet van Cultuur Met Kwaliteit. Maar liefst 29 

scholen krijgen dit schooljaar een cultuurweek 

aangeboden waarin allerlei facetten van 

muziekonderwijs aan bod komen. Elke groep 

volgt een drietal workshops en aan het einde van 

de cultuurweek volgt een eindpresentatie. 

De lessen worden gegeven door dansdocente 

Milly Klein en AMV docent Hans Roerdinkholder. 

Cultuuronderwijs Met Kwaliteit wordt mogelijk 

gemaakt met subsidie van de provincie 

Gelderland. 
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Project Oost Gelre lichte muziek  
Ook dit schooljaar kunnen kinderen uit groep 5 van 

de basisscholen in Oost Gelre kennismaken met 

popmuziek. Een jaar lang krijgen ze, in 

verschillende samenstellingen, op een leuke 

interactieve manier popmuziekles. Het jaar wordt 

afgesloten met een concert in de concertzaal van 

Winterswijk. Het project wordt mogelijk gemaakt 

door een samenwerking tussen de gemeente Oost 

Gelre en Boogie Woogie. Kijk voor meer informatie 

op onze website. Op dit moment zijn er nog enkele 

plaatsen vrij, dus je kunt je nog aanmelden! 

Meezingkoor nieuwkomers: 
Boogie Woogie wil graag een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling en integratie van 

statushouders en wat is er nu mooier dan samen met inwoners uit Winterswijk Nederlands 

repertoire te zingen van hedendaagse popmuziek tot Hollandse hits. Een leuke, mooie en 

ontspannen manier om de taalverwerving te stimuleren en te integreren in de samenleving.  

Het meezingkoor zal minimaal 1x per maand op maandag van 10.00-12.00 uur plaatsvinden (bij 

meer belangstelling vaker) in de concertzaal van Boogie Woogie. De toegang is gratis om het 

laagdrempelig te houden,  maar aanmelden is noodzakelijk in verband met een gedegen 

voorbereiding. In nauwe samenwerking met het Graafschap College Winterswijk worden de 

anderstaligen geworven. Ook het taalhuis Oost-Achterhoek zal hierbij worden betrokken. Houdt 

onze website in de gaten of kijk op facebook. 

 

Een vrijwilliger, Marionne Rühl, in de spotlights: 

Marionne is geboren in Amsterdam en na diverse omzwervingen (o.a. 5 ½ 

jaar in Winterswijk), woont ze nu alweer bijna 2 jaar in Aalten bij 

zorginstelling “De Lichtenvoorde”.  
De Lichtenvoorde is een zorginstelling die mensen met een beperking 

ondersteunt en begeleidt in de samenleving. Boogie Woogie geeft personen 

met een beperking graag een kans op de arbeidsmarkt en heeft een 

vacature uitgezet waarop Marionne enthousiast heeft gereageerd. Ze is dan 

ook nu al ruim een half jaar op de maandag bij Boogie Woogie aan het werk 

en verricht lichte conciërgewerkzaamheden van corvee tot inpak- en 

sorteerwerk. Wat haar vooral aanspreekt is de diversiteit in werkzaamheden 

en het contact met andere mensen. De andere dagen werkt ze bij het 

activiteitencentrum Winterswijk in de Meddosestraat waar ze borduurt en 

inpakwerkzaamheden verricht. 

Marionne vind het een uitdaging om bij Boogie Woogie te werken en doet haar werkzaamheden 

met veel plezier.   
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Geslaagd Euregio uitwisselingsconcert! 
Op zaterdag 30 september was er een Euregio 
uitwisselingsconcert bij Boogie Woogie. Aan het optreden 
werd meegewerkt door de CLEVE-LAND Bigband der 
Kreismusikschule Kleve, bigband Switch van Boogie Woogie 
en een jazzcombo van Vereniging Jazzewind uit 
Winterswijk. Het concert werd geopend door Nicky Eppich, 
beleidsmedewerker grensoverschrijdende Samenwerking 
van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en was een 
groot succes.  

 
Het doel is om door grensoverschrijdende muzikale ontmoetingen de gezamenlijke muz ikale 
activiteiten te bevorderen. In juli 2016 vond de uitwisseling plaats in Kleve en dat beviel zo goed 
dat er nu een herhaling was in Winterswijk op initiatief van de gemeente Winterswijk en i.s.m. 
Boogie Woogie. Naast een collectieve muzikale belevenis was er voor, tijdens en na het concert 
ruimte voor het verdiepen van de contacten. Ruim 100 bezoekers waren getuige van deze muzikale 
happening. De muziek verbindt niet alleen de muzikanten maar ook het publiek!  
 

Het Euregio uitwisselingsconcert “Euregio Big Bands In Concert” werd in het kader van het 
INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de gemeente Winterswijk. 

Bent u al Vriend van Boogie Woogie…? 

Draagt u Boogie Woogie een warm hart toe en wilt u ons steunen? Dat kan door Vriend te worden! 
Graag brengen we kunst en cultuur nog meer onder de aandacht en daarom doen wij een beroep 
op u. Als Vriend draagt u onder andere bij aan het ontwikkelen van een breder culturee l aanbod bij 
Boogie Woogie. Als dank geniet u van voordelen als uitnodigingen voor concerten en evenementen, 
kijkje achter de schermen, voorrang op speciale acties, uitnodiging voor een jaarlijkse 
Vriendenborrel en automatische toezending van onze programma’s en nieuwsbrieven.  
Vanaf € 25,00 per jaar wordt u al Vriend van Boogie Woogie. Kijk op de website voor meer 
informatie en om direct aan te melden: https://www.boogiewoogie.nl/word-vriend/ 

Noteer de volgende data alvast in uw agenda: 
Kerstconcert: donderdag 14 december 2017 om 19.00 uur 
Kerstvakantie: van 23 december t/m 7 januari 2018 
Docentenconcert: zondag 4 februari 2018 om 15.30 uur 

Boogie Woogie Cultuurcentrum 
Roelvinkstraat 2 
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