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Personele aangelegenheden: 

 

In het jaar 2020 vierden de volgende collega’s hun 

jubileum: Ira Wunnekink, docente hobo & saxofoon, 25 jaar 
in dienst, en Sergei Michel, docent Cello, 25 jaar in dienst. 

Uiteraard werden zij in het zonnetje gezet en is er aandacht 
besteed aan dit heugelijke feit. 
 

Afscheid maar ook een nieuw begin…. 

In de loop van 2020 hebben we afscheid genomen van de vorige 

directeur, die al meer dan 2 jaar ziek was. De honneurs werden in die 
periode waargenomen door René Vielvoije en Ton Krabbenborg (tot 1 
december 2019) waar we met z’n allen met veel waardering op 

terugkijken. Per 1 februari 2021 heeft Boogie Woogie een nieuwe 
directeur benoemd, misschien bij u bekend, de heer Gerben Grooten. 

Gerben is in het verleden al adjunct-directeur en docent bij Boogie 
Woogie geweest en werkt sinds 2005 in Zuid-Afrika waar hij een 

Kunstencentrum heeft gesticht bestaande uit muziekscholen, 
platenmaatschappij, muziekuitgeverij en academies. Daarnaast is hij 
sinds 2010 als docent en dirigent  verbonden aan de Universiteit van Pretoria.  

Tijdens zijn verblijf, begin september in zijn geboorteplaats Winterswijk, bezocht Gerben 
de Open Dag van Boogie Woogie en raakte daar enthousiast door de positieve verhalen 

van zijn ex-collega’s. Dit was voor hem reden om te solliciteren toen het selectieproces 
voor de vacature van directeur-bestuurder startte. Uit de 11 sollicitanten die op deze 
vacature reageerden heeft de selectiecommissie (bestaande uit bestuursleden en een 

vertegenwoordiging van het personeel) een drietal kandidaten geselecteerd. Na 
meerdere gespreksronden heeft de commissie unaniem voor Gerben gekozen. 

Gerben ziet een perfecte match tussen zijn werkervaring en de richting waarin Boogie 
Woogie zich beweegt en wil graag bijdragen aan de invulling hiervan. 
De selectiecommissie ziet in Gerben de ideale kandidaat om verder voort te bouwen op 

het fundament dat de afgelopen jaren is gecreëerd en de dienstverlening van Boogie 
Woogie zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden.  
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Een ‘nieuw’ fundament in de steigers  
De afgelopen jaren zijn een aantal bestuurders vertrokken maar gelukkig heeft Boogie 
Woogie ook weer nieuwe enthousiaste mensen weten aan te trekken: Paul Appel 

(secretaris), Iwan van Os (penningmeester) en Monique ten Hoeve (algemeen 
bestuurslid). Daarnaast zijn René Vielvoije (voorzitter) en Ton Krabbenborg algemeen 

bestuurslid) onderdeel van het bestuur.  
Overigens is ook de bestuursvorm aan wijzigingen onderhevig. Momenteel is er een 
proces gaande om de statuten van de Stichting Boogie Woogie aan te passen. In deze 

nieuwe statuten wordt overgestapt naar het Raad van Toezicht (RvT) model. Deze Raad 
van Toezicht zal initieel uit 3 personen gaan bestaan (René Vielvoije, Paul Appel en 

Monique te Hoeve). Met de nieuwe directeur-bestuurder Gerben Grooten, de aanpassing 
naar de RvT en het vastgestelde kader met de gemeente Winterswijk (zie raadsbesluit 
van juni 2020) is er een nieuw fundament gelegd voor de toekomstige ontwikkelingen en 

groei, zowel kwalitatief als kwantitatief, van Boogie Woogie.  
 

 

Streamfaciliteiten bij Boogie Woogie
In december van het afgelopen jaar is in onze concertzaal 
apparatuur geplaatst om alle activiteiten die daar plaatsvinden te 
kunnen streamen. Dit biedt ons mogelijkheden om mensen te 

bereiken die graag de lokale of regionale kunst- en 
cultuuractiviteiten mee willen maken maar niet altijd in de 

gelegenheid zijn om naar onze zaal te komen. Door live streamen 
en opnemen van concerten/optredens van orkesten en popbands, 
schoolmusicals, workshops, lessen, masterclasses en lezingen 

kunnen deze evenementen gevolgd worden door iedereen die er om wat voor reden niet 
zelf bij kan zijn. Met name voor bewoners van zorginstellingen, ouderen die thuis wonen, 

voor mensen die in het ziekenhuis liggen en alle belangstellenden die het cultuurcentrum 
vanuit huis wil volgen is dit een uitkomst. 

De ontwikkelingen rond het coronavirus  hebben ervoor gezorgd 
dat er versneld is gewerkt aan de totstandkoming van deze 
faciliteiten. Door de RIVM maatregelen zijn bijeenkomsten met 

grotere aantallen bezoekers immers niet te realiseren.  
Activiteiten die worden gestreamd kunnen ook later worden 

teruggekeken via een apart You Tube kanaal. Kortom, een mooie 
extra dienstverlening en welkome aanvulling. 
 

Lesgeven tijdens Corona (ervaringen uit de praktijk) 

 

Online muziekles op de basisscholen! 

Ook de muziekdocenten van Boogie Woogie die op de 
basisscholen in de regio lesgeven missen de kinderen 

vreselijk! Gelukkig krijgen de meeste scholen een online 
alternatief. 
Via filmpjes die worden gemaakt door de eigen 

muziekdocent van Boogie Woogie krijgen de kinderen uit 
groep 4 toch een leuke muziekles. 

Kennismaken met instrumenten, even lekker zingen en 
bewegen is een fijne afwisseling met alle andere 
schooltaken! 
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- Vervolg - lesgeven tijdens Corona 

 

Zowel docenten als leerlingen snakken er naar om elkaar weer “live” te zien. Naast het 

feit dat mensen veelal de hele dag al achter de laptop zitten; is het niet voor school dan 
is het wel voor werk, is het geluid vaak niet optimaal, zit er soms vertraging in de lijn, is 

er geen beeld of geen verbinding, kortom er is vaak wel wat. Voor nu zijn we blij dat het 
zo kan maar hopelijk kunnen we dat snel achter ons laten. 
 

Vrijwilliger(s) gezocht:  

 
Livestream technicus 
We waren al een tijd bezig om de mogelijkheden van onze activiteiten uit te breiden, 

Corona heeft één van deze activiteiten bespoedigd namelijk streamen. Met behulp van 
sponsoring heeft Boogie Woogie apparatuur kunnen aanschaffen. Vanaf huis kunt u via 

YouTube activiteiten, zoals bijvoorbeeld een concert, meebeleven of naderhand nog eens 
terugkijken. Voorbeelden van deze mogelijkheid zijn het afgelopen Kerstconcert en de 
optredens bij Boogie Woogie tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (zie ons 

YouTube kanaal. Voor de bediening van de apparatuur zoeken we vrijwilligers die 
kunnen assisteren bij toekomstige uitzendingen van activiteiten. Uiteraard worden deze 

vrijwilligers begeleid en geïnstrueerd om de apparatuur te bedienen. Heeft u interesse 
neem dan contact op via info@boogiewoogie.nl  
 

Redactie en presentator(en) radioprogramma 
Boogie Woogie Cultuurcentrum is in gesprek met de programmaleiding van Slingeland FM 

over samenwerking. De lokale radio-omroep van de gemeente Winterswijk heeft onze 
organisatie aangeboden om de eigen activiteiten in een zelf te maken programma voor 

het voetlicht te brengen. Dat is natuurlijk een prachtige kans voor Boogie Woogie. Punt is 
wel dat we dit nooit kunnen realiseren zonder hulp. Via deze nieuwsbrief roepen we 
daarom iedereen op die met ons mee wil denken over een invulling en misschien ook wel 

aan het programma mee wil werken. Ben je geïnteresseerd, meld je dan via 
info@boogiewoogie.nl  
 
 

Boogie Woogie Cultuurcentrum 
Roelvinkstraat 2 7100 AA Winterswijk 
Tel.nr.: 0543 – 51 55 69 
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