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Van de directie… 
Het nieuwe jaar is alweer volop aan de gang, leerlingen oefenen druk 
voor examens en optredens. De eerste concerten staan gepland, 
waaronder het VTO concert op 2 februari a.s. en het docentenconcert 
a.s. zondag 4 februari. Meer informatie hierover vindt u in deze 
nieuwsbrief. U bent op beide concerten van harte welkom! 
Ook zijn we druk met de gemeenten in overleg hoe we onze financiën 
weer goed op orde te krijgen, zodat we ook in de toekomst uw lessen 
kunnen blijven verzorgen 

 
Vrijwilliger in de spotlights: 

 

Mathilde Oesterholt: Ik ben sinds 2010 woonachtig in Winterswijk. In mei 
jl. heb ik mijn werkzame leven afgesloten v.w.b. het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Ik was op dat moment ruim 11 jaar actief 
geweest als woonzorg-bemiddelaar bij een zorgorganisatie in Doetinchem 
met 5 woonzorgcentra. Daarvoor heb ik gewerkt in de jeugdhulpverlening 
en bij kinderen en volwassenen met een beperking. In mijn vrije tijd ben ik 
graag in de natuur; ook ben ik geïnteresseerd in culturele activiteiten. 
Verder houd ik van lezen en reizen. Bij Boogie Woogie hoop ik een steentje 
bij te dragen aan de fondsen- en donateurswerving. In principe ben ik 
daarvoor op de maandagmorgen aanwezig.  
Wilt u meer weten over de sponsoringsmogelijkheden bij Boogie Woogie? 
Neem dan contact met Mathilde op, zij werkt op maandagochtend. 
 

 
Nieuwe docent  Impuls Muziek: 
 
Anne de Jong: Ik ben 31 jaar en woon in Ruurlo. Sinds dit 
jaar, 2018, mag ik het muziekonderwijs op de St. 
Willibrordusschool in Groenlo een impuls geven. Dat doet mij 
deugd, want met kinderen in de basisschoolleeftijd werk ik 
graag. Het enthousiasme, de energie en fantasie steken me 
aan. Voor kinderen valt er veel te ontdekken en te leren en ik 
creëer graag mooie kansen! Sinds de zomer van 2016 ben ik 
naast groepsleerkracht in het basisonderwijs ook 
muziekdocent. Op het conservatorium in Zwolle behaalde ik 
mijn Docent Muziek diploma. Ik ben nog steeds 
groepsleerkracht, maar sinds vorig schooljaar ook 
muziekdocent op verschillende basisscholen. Met mijn vriend 
en zoontje ga ik graag op pad. Een wandeling maken, lekker 
eten, tuinieren, muziek maken (dwarsfluit), reizen, 
kokkerellen. Ik word er allemaal blij van.  

 
Oproep kunstbende: 
Zoek jij een podium voor je act of kunst en wil je feedback van een jury? Doe mee aan Kunstbende 
2018! Laat zien wat je kan op het gebied van Muziek. Kunstbende is voor iedereen van 13 t/m 18 jr. 
Maak jij eigen nummers? Kunstbende wil dat horen!! 
Van metal tot hiphop en van klassiek tot pop. Cross-overs mogen ook. Of je nou alleen komt of met 
een band, alles mag. Lucas Hamming het boegbeeld voor de categorie Muziek zal je begeleiden &  
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coachen. Doe mee en wie weet sta jij volgend jaar op Lowlands, Zwarte Cross of het 
Mañana Mañana festival. Voor meer informatie: www.kunstbende.nl  

 

Concert van het VTO met het Leerlingenorkest van 
Excelsior  
Door omstandigheden is dit concert van het Vrije Tijds Orkest van Boogie 
Woogie met het leerlingenorkest van Excelsior Winterswijk verplaatst naar 
vrijdag 2 februari 2018 a.s.. U kunt een verrassend concert onder leiding 
van Gerald Roerdinkholder en Hugo Klein Severt verwachten. Het is bij 
Boogie Woogie en van 19.30 tot 21.30 uur, de toegang is gratis met 
mogelijkheid tot vrije gift.  

 

Docentenconcert Teachers on stage 2.0: 
Zondag 4 februari wordt het jaar 2018 muzikaal ingeluid 
door de docenten van Boogie Woogie, bij dit concert gaan 
de bezoekers mee op een muzikale reis de wereld rond. 
O.a. met muziek van Bob Marley, The Beatles, Joss Stone 
maar ook van Piazzolla, Caccini en Fauré. Een leuk 
zondagmiddagconcert voor de hele familie! Docenten van 
Boogie Woogie werken mee aan dit jaarlijkse concert. 
Solo, maar ook in verrassende bezettingen zoals een 
popkoor of band. Het concert is  aan de Roelvinkstraat 2 
in Winterswijk. Het begint om 15.30 uur, de toegang is 
gratis. Iedereen is van harte welkom! 

 
Project ‘Muziektheater maak je samen’ van start! 
10 januari 2018 is het eerste seizoen van het project ‘Muziektheater maak je samen’ gestart. Dit 
kunstproject is een initiatief van Boogie Woogie i.s.m. met zorgaanbieders Estinea en De 
Lichtenvoorde, de Hamalandschool Lichtenvoorde, VSO-school het Bariet in Lichtenvoorde en het 
Graafschapcollege. 
Door activiteiten als muziek, dans, toneelspelen en schilderen wordt toegewerkt naar de uitvoering 
van een prachtig muziektheaterstuk voor publiek. Niet alleen 
bewoners van Estinea en De Lichtenvoorde doen mee maar ook 
mensen die begeleid zelfstandig wonen of 
dagbestedingsactiviteiten bezoeken. Ook leerlingen van het 
Bariet, Voortgezet Speciaal Onderwijs, hebben zich aangemeld. 
Iedereen krijgt de kans op plezierige wijze zijn of haar talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Dit alles onder begeleiding van 
professionele kunstdocenten. Daarnaast spelen ook lokale 
amateurkunstenaars een rol.  
 
Doel is de actieve deelname van de doelgroep aan culturele 
activiteiten en het verbinden van deelnemers te bevorderen. 
Door samen muziek te maken en bv. toneel te spelen worden deelnemers meer betrokken bij het 
sociale leven. Het muziektheaterproject duurt twee seizoenen.  

 
Muziek- en theaterlessen: De lessen zijn op de woensdagavond, van 18.30 tot 20.00 uur, en de 
eerste serie van 7 muzieklessen vindt plaats in de Hamalandschool in Lichtenvoorde. Willem van de  
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Velde is de docent. Op woensdag 17 januari en 7 februari sluit theaterdocent Sanne Arbouw aan. De 
lessen zijn dan een half uur langer, van 18.30 tot 20.30 uur. De tweede serie muziek- en  
theaterlessen start op 14 maart in het Werk- en Activiteitencentrum van Estinea, de Hoven 9 in 
Aalten.  
 
Eindopvoering 
Op vrijdagavond 1 juni en zondagmiddag 3 juni wordt het resultaat van alle inspanningen in een 
prachtige voorstelling aan het publiek getoond. De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt. 
 

Muzikanten gevraagd: voor muzikale ondersteuning van de lessen zijn we nog op zoek naar 
gevorderde muzikanten. Lijkt het je leuk om mee te doen meld je dan aan bij projectleider Harry ten 
Brinke, harry@boogiewoogie.nl (06 – 4845 6552). Deelname is gratis!   
 

De Kei van Komrij 
Afgelopen vrijdag was de finale van “De Kei 
van Komrij” van het Gerrit Komrij College in 
Winterswijk. Verschillende docenten hadden 
een act en lieten zich van een geheel andere 
kant zien dan normaal en zetten hun beste 
beentje voor. Sjef Lommen, de rector van de 
school en jurylid,  sprak lovende woorden en 
was al bang dat hij de leraren zou gaan 
verliezen als docent. Ook in de jury een 
afgevaardigde van de kunstbende en last but 
not least  Adje, de partner van de 
burgemeester die ook nog een presentatie 
workshop gaf aan de deelnemers. Zijn gage 
werd op zijn verzoek aan de voedselbank 
geschonken.  

Van de leerlingen waren er vooral zangacts te beluisteren; o.a. door Maaike, Erona, Diego en Tess 
met Steamy Windows. Tess was eigenlijk ziek, maar deed toch mee en zeer verdienstelijk! Over de 
band Steamy Windows sprak de jury zeer lovende woorden. De kwaliteit was hoog, het samenspel, 
de interactie onderling en met het publiek was erg goed en het plezier straalde er vanaf! Hiermee 
werden ze dan ook de winnaar van de 5de Kei van Komrij. De leden van Steamy Windows volgen 
instrumentale lessen in Boogie Woogie en worden gecoacht door Claudette Doup, docent bij Boogie 
Woogie; een compliment waard! 

 
 
Lang Leve Kunst, ook in de Oost-Achterhoek! 
Maak gebruik van elkaars mogelijkheden en talenten! 
Dat ouderen, door mee te doen aan kunstactiviteiten, zich 
betrokken en actief voelen en dat ze door kunst in contact 
komen met mensen buiten hun eigen kring en zo hun blikveld 
verbreden, dat hebben we als Boogie Woogie in Winterswijk al 
vaak gezien. En dat is waar we ons sterk voor maken! De 
fondsen Sluyterman van Loo en het RCOAK ondersteunen ons 
met Lang Leve Kunst Oost waarbij we de kennis uit de West-
Achterhoek kunnen gebruiken. Het zal ons net de extra impuls 
geven om activiteiten structureel in te kunnen bedden.  
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Door het bouwen van een sterk programma laten we 
ouderen nog vaker en betere kunstmomenten  beleven. 
Het organiseren van actieve kunst- en cultuurbeleving, 
daar zijn we al goed in. Maar nu  
gaan we ook aan een stevige vrijwilligersorganisatie 
werken, die gedragen wordt door regionale organisaties. 
Het welbevinden van ouderen versterken, daar gaat het 
om! We hopen dat onze projecten bijdragen aan een 
samenleving waarin we gebruik maken van elkaars 
mogelijkheden en talenten.  
Het programma ‘Lang Leve kunst en Naoberschap’ in de 
West-Achterhoek is een goed voorbeeld van een model 
voor structurele cultuurparticipatie dat ook in de Oost-
Achterhoek kan werken. De kracht is dat er naast 

professionals uit de kunst- en cultuurwereld amateurkunstenaars, vrijwilligers,  
mantelzorgers en zorgmedewerkers meewerken aan de uitvoering van de activiteiten. Zij worden  
gecoacht door professionals en werken vaak zelfstandig. Ook scholen en leerlingen worden 
betrokken bij de plannen zodat de verschillende generaties van elkaar leren en er echte 
ontmoetingen plaatsvinden.  

 
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 cultureel 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/ 
 

Agenda: 
VTO – Excelsior concert  2 februari a.s. 
Docentenconcert   4 februari a.s.  
Voorjaarsvakantie   10 tot 18 februari 2018 
Samenspeelweek   26 februari t/m 2 maart 
Leerlingenconcert  23 maart, aanvang 19.30 uur 
Balletvoorstelling Etalage 11 april, om 19.00 uur in de Storm 

Boogie Woogie Cultuurcentrum 
Roelvinkstraat 2, 7100 AA Winterswijk 
Tel.nr.: 0543 – 51 55 69 
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 www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur 
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