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door Josselin Hiethaar

ZUTPHEN – Voor het eerst in de
nog jonge geschiedenis van de
KNMO (Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisatie), hield de mu-
ziekbond Gelderland-Flevoland
(MBGF) een concertconcours in
Zutphen. Twaalf orkesten die het
niveau van hun muzikale presta-
ties lieten beoordelen door een
deskundige jury, bevolkten de
Hanzehof.
Het had nogal wat voeten in aar-
de om tot een fusie te komen die
leidde tot de KNMO. Deze is ont-
staan uit de samenvoeging van de
Koninklijke Nederlandse Federa-
tie van Muziekverenigingen en de
Verenigde Nederlandse Muziek-
verenigingen.
Ruim drie jaar geleden werd al
eens een poging ondernomen te
fuseren. Die ketste af, vertelde
voorzitter Chris Timmer van de
MBGF. ,,Onoverkoombare me-
ningsverschillen, schrijf dat maar
op. Daarna hebben beide partijen
water bij de wijn gedaan. Nu is
het wel gelukt. Sinds 1 januari is
er een landelijke bond die de gro-
te lijnen in de gaten houdt. Zij in-
nen onder andere de contributie,
houden de ledenadministratie bij
en treden naar buiten op als één
landelijke muziekorganisatie.’’
Timmer: „Het is goed dat dat nu
centraal geregeld is. De elf provin-
ciale bonden zijn autonoom,
maar krijgen ondersteuning van-
uit de KNMO.’’
Ook de MBGF hecht aan zelfstan-
digheid. 375 Orkesten weten nog
steeds de leden enthousiast te krij-

gen iedere week een muziekin-
strument op te pakken. Timmer:
,,Maar je moet wel zorgen dat je
de jeugd binnenboord houdt.
Vroeger mocht je bij één club.
Dat is niet meer. Ook bij ons
loopt het ledental terug, met als
gevolg dat enkele verenigingen
ter ziele zijn gegaan.’’
Dat verklaart waarom maar tien
tot vijftien procent van de vereni-
gingen deelneemt aan concour-
sen. Sportwedstrijden, baantjes
op zaterdag of gewoon geen trek
hebben in optreden voor een ju-
ry.

Uit het verspreidingsgebied van
deze krant lieten drie muziekvere-
nigingen horen wat zij konden.
Excelsior uit Warnsveld mocht
het spits afbijten en gevolgd door
Juliana uit Almen. Beide vereni-
gingen komen uit in de vijfde divi-
sie en deden het goed. Weliswaar

geen promotie naar de vierde divi-
sie, maar wel een eerste prijs. Een
concours is geen wedstrijd, waar
aan het eind van de dag de bekers
uitgereikt worden. Elk orkest
wordt beoordeeld op tien rubrie-
ken die een puntenscore opleve-
ren. Bij 85 punten of meer volgt
promotie naar een hogere divisie;
bij minder dan 70 punten volgt
degradatie.
In de eerste divisie behaalde mu-
ziekvereniging Eendracht uit Eer-
beek de hoogste score van de dag.
Het uitzonderlijk goede resultaat
(90 punten) werd beloond met

door Ton van Ingen Schenau

WARNSVELD – Gezondheidscen-
trum Heelhuus heeft zich geves-
tigd in het pand de Gaikhorst 2 in
Warnsveld. Op zaterdag 29 no-
vember houdt het centrum van
10.00 tot 16.00 uur open dag.
Tina Visch, die onder meer de
communicatie verzorgt, vertelt
dat het centrum feitelijk de voort-
zetting is van het Health & Hea-
ling Centrum Zutphen dat voor-
heen op de Bronsbergen zat:
,,Wij maakten destijds deel uit
van Ryokan. Na het faillissement
van dat centrum hebben we dank-
zij Dick Pardijs uit Dinxperlo, een
goede vriend van mijn man
André Visch, een doorstart ge-
maakt. Hij vond dat het team van

behandelaars niet verloren mocht
gaan. Samen met mijn man
vormt hij nu de directie. We zoch-
ten een andere locatie en stuitten
op dit pand, waar vroeger Gezond-
heidscentrum De Gaikhorst zat.
Het is een oud gebouw maar de lo-
catie is top. Pardijs heeft het ge-
kocht en we zijn meteen aan het
verbouwen geslagen”.
De verbouwing is op een haar na
gevild. Het gebouw heeft tien be-
handelkamers, een oefenruimte
met fitnessapparatuur, een work-
shoplokaal en een ruime hal.
Visch: ,,We kozen voor duurzaam-
heid. De vloeren zijn van bam-
boe, de wanden van leemstuc, de
balie is van natuursteenfineer, er
ligt schelpengruis in de kruip-
ruimten en eiken stammen vor-

men de pilaren. We kozen voor
de naam Heelhuus omdat die pre-
cies weergeeft wat we te bieden
hebben: een huis waar je heel
kunt worden”.
Naast fysiotherapie, manuele the-
rapie en acupunctuur, wordt ook
een aantal nieuwe behandelingen
aangeboden. ,,Dat zijn bijvoor-
beeld logopedie, pedagogische
coaching, counseling en re-inte-
gratie bij kanker en chronische
ziekten. Verder geven we work-
shops voor gezinnen waarvan een
ouder is weggevallen, trainingen
energie en bewustzijn en mind-
fulness.’’ Mindfulness gaat over
de kunst van het aanwezig zijn in
het hier en nu; als tegenstelling
tot het leven ‘op de automatische
piloot’.

LOCHEM/ZUTPHEN - De dames van
Ladies’ Circle Zutphen, een servi-
ceclub voor vrouwen tot 45 jaar,
gaan weer kerstbroden verkopen
van Bakker Bril uit Voorst. Hier-
mee hopen ze veel geld op te ha-
len voor het project Villa Achter-
straat dat in Lochem is gevestigd.
Villa Achterstraat is een bijzonder
huis. Kinderen van 2 tot 20 jaar
die tijdelijk niet meer bij hun
ouders kunnen wonen, kunnen
hier terecht voor (acute) crisisop-
vang. Het is een particulier initia-
tief en daarom altijd sterk afhan-
kelijk van fondsenwerving om de
kinderen in het huis wat extra
mogelijkheden te geven.
Vorig jaar hebben de dames van
de Ladies’ Circle ook kerstbroden
verkocht en met dat geld zijn de
twee woonkamers in de Villa vol-
ledig opgeknapt. Bovendien zijn
de kinderen een dagje uit ge-
weest. De ‘Ladies’ haalden vorig
jaar tijdens Bokbierdag ook al 750
op voor de ‘Villa’.
Agnes Stottelaar is eigenaar van
Villa Achterstraat. Zij zegt:
,,Met acties als deze kunnen we
het leven in ons huis net wat ple-
zieriger maken. Het is al een hele
heftige overgang voor de kinde-
ren dat ze niet meer bij hun
ouders kunnen wonen. Samen
met onze medewerkers geven we
ze een gevoel van rust, regelmaat
en geborgenheid. Ze gaan overdag
naar school en er is tijd voor
sport, spel, ontspanning en ple-
zier. En zoals iedereen weet kost
dat veel geld.’’
Wie mee wil doen aan de actie
kan één of meerdere kerstbroden
bestellen. Ze kosten 12,50 euro en
bij bestelling van 10 of meer bro-
den, kost een brood 10 euro. Be-
langstellenden kunnen een bestel-
ling doorgeven via e-mail:
ladiescirclezutphen@gmail.com.
Meer informatie:

www.villaachterstraat.nl

Als je mensen boeit door te
verrassen, van tempo te wis-
selen zonder visuele effec-
ten, blijft muziek ontroeren

In Villa Achterstraat worden
kinderen tot 20 jaar die
even niet bij hun ouders
kunnen wonen, opgevangen

‘Jeugd binnenboord
Nieuwe regionale
muziekbond
houdt eerste
concertconcours
in Hanzehof in
Zutphen.

Doorstart van gezondheidscentrum

�

� Tussen de harmonie en fanfareorkesten is ook plaats voor brassbands. Zoals de Euregio Brassband uit Borne. De band
podium. De muzikanten maken gebruik van de mogelijkheid om ter introductie een kritisch verslag van de jury te

�

CONCERTCONCOURS

� Tina Visch in het nieuwe Gezondheidscentrum Heelhuis in Warnsveld. Za-
terdag 29 november is er open dag. foto Zutphens Persbureau

‘Ladies’ in
actie voor
opvang
jongeren
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een eerste prijs en lof van de jury.
Tussen de harmonie- en fanfa-
re-orkesten was ook plaats voor
brassbands. Onder de deelnemers
in Zutphen de Euregio Brassband
uit Borne. De band zat niet voor
een puntenscore op het podium.
De muzikanten maakten gebruik
van de mogelijkheid om ter intro-
ductie een kritisch verslag van de
jury te krijgen. Theo Klootwijk
speelde euphonium, voor de leek
lijkt zijn instrument op een tuba,
maar dat is het niet. Klootwijk,
woonachtig in Apeldoorn, heeft
zijn draai gevonden in Borne. ,,In

Apeldoorn oefent de brassband
op vrijdagavond. Vond mijn
vrouw niet leuk. De dinsdag-
avond in Borne is geen punt.’’
Voorzitter Harmen Droogendijk
komt uit Enschede iedere week
naar Borne. ,,Ach, we komen uit
de regio, dat verklaart ook onze
naam.’’
De groep verzorgt ongeveer tien
optredens per jaar en wil zich ook
meer laten zien bij concoursen.
,,Eerst moeten we weten hoe we
ervoor staan. Als we hier een goe-
de uitslag halen, gaan we weer op
pad.’’ Ze hadden zich goed voorbe-
reid. Een weekeinde in een kam-
peerboerderij, waar de wind door
de kieren blies, had het saamho-
righeidsgevoel versterkt. Op het
podium speelden de in felgroene
bloezen gestoken muzikanten ge-
concentreerd hun muziekstuk-
ken. Droogendijk: ,,Ik houd er een
goed gevoel aan over. Een paar
misstapjes, maar verder heb ik ge-
noten. Wat een geweldige akoes-
tiek, hier. Ik hoorde het geluid te-
rugkomen.’’
Als je je toehoorders weet te
boeien door te verrassen, van tem-
po te wisselen zonder visuele ef-
fecten, blijft muziek ontroeren.
Fanfare, harmonie of brassband
maakt niet uit, zij verdienen een
publiek. Bij dit concours was dat
grotendeels de supporters van de
deelnemende verenigingen.

houden’

Agenda

� Uit het verspreidingsgebied van
deze krant deden drie muziekvere-
nigingen mee aan het concours.

� Excelsior uit Warnsveld beet het
spits af en daarna volgde Juliana
uit Almen. Beide komen uit in de
vijfde divisie en deden het goed.
Geen promotie naar de vierde divi-
sie maar wel een eerste prijs.

� In de eerste divisie behaalde mu-
ziekvereniging Eendracht uit Eer-
beek de hoogste score van de dag.
Het uitzonderlijk goede resultaat
(90 punten) werd beloond met
een eerste prijs en lof van de jury.

zit niet voor een puntenscore op het
krijgen. foto Ronny te Wechel

BRUMMEN

Cornelius Rogge
Marguerite Tuijn verzorgt mor-
gen, dinsdag 25 november, een le-
zing over Cornelius Rogge
(1932). Rogge is vooral beeldhou-
wer, maar werkt ook met papier
en allerlei andere materialen.
Zijn bekendste werk is waar-
schijnlijk het tentenproject in de
beeldentuin van het Kröller
Müller Museum.
De lezing in de bibliotheek
Brummen begint om 20.00 uur.
Entree: 2 euro voor leden.
Niet-leden betalen 4 euro. Reser-
veren is wenselijk via
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

Google
In het kader van de Week van de
Mediawijsheid vindt op donder-
dag 27 november de training ‘So
You think You Can Google’
plaats in de bibliotheek van
Brummen. Deelnemers leren
om sneller de beste resultaten te
vinden bij het zoeken met Goog-
le. Deelname kost 5 euro voor bi-
bliotheekleden, niet-leden beta-
len 10 euro. Aanvang: 20.00 uur.
Aanmelden via
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

EEFDE

Mettray
Lex Rutgers, stafmedewerker
van Intermetzo verzorgt op don-
derdag 27 november een lezing
in Het Hart over Nederlandsch
Mettray. Het protestants opvoe-
dingstehuis voor niet-criminele
jongeren met gedragsproblemen
in Eefde. De avond van Histori-
sche Vereniging De Elf Marken
begint om 20.00 uur.
Leden hebben gratis toegang,

niet-leden betalen 5 euro.

GORSSEL

Ramen van Chagall
Ds. Joop Mol neemt de bezoe-
kers van Pluspunt Gorssel (Mo-
lenweg 55) op woensdag 26 no-
vember mee naar de beroemde
ramen van Chagall. Marc Cha-
gall (1887-1985) begon op zeven-
tigjarige leeftijd met het maken
van ontwerpen voor
glas-in-loodramen, die geken-
merkt worden door sprankelen-
de kleuren en veel symboliek.
De bijeenkomst begint om 10.30
uur. De kosten bedragen 9,50 eu-
ro.
www.pluspuntgorssel.nl

HENGELO (G)

Adventskrans
De werkgroep Inspiratie en Ont-
moeting van de gezamenlijke
kerken in Hengelo houdt op don-
derdag 27 november de work-
shop ‘adventskransen maken’ in
het Parochiehuis van de H. Willi-
brordkerk aan de Spalstraat 38.
Deelname kost 7 euro. Aanvang:
19.30 uur.
Meer informatie en opgave via
g.willems9@chello.nl of bel
0575-461982.

LOCHEM

Beelden van Engelen
In de Witte Kerk (Graaf Ottoweg

2) houdt ds. Christien Ferra-
ri-van Schuppen op donderdag
27 november een lezing over
beelden van engelen, boodschap-
pers van God.
De bijeenkomst begint om 20.00
uur.
Deelname kost 6 euro. Aanmel-
den via www.pglo-
chem.nl/opgave-formulier of
mail naar
vormingentoerusting@pglochem.nl

ZUTPHEN

Valpreventie
Behandelcentrum Sutfene geeft
woensdag 26 november van
19.00 – 20.00 uur aan de Coe-
hoornsingel 3 een gratis work-
shop valpreventie.
Door middel van een interactie-
ve presentatie maken de thera-
peuten deelnemers van valrisi-
co’s in het dagelijks leven. Aan-
melden kan bij het Behandelcen-
trum, via 0575-594171 of per
e-mail:
behandelcentrum@sutfene.nl.

Werk naar Werk
Instituut Mentoris houdt op don-
derdag 27 november een voor-
lichtingsbijeenkomst met als the-
ma van werk naar ander werk in
het eigen vakgebied.
Loopbaanadviseurs, re-integratie-
specialisten en andere arbeids-
deskundigen worden voorge-
licht over de mogelijkheden
voor hun cliënten een overstap
te maken naar het beroepsonder-
wijs als vakdocent.
De bijeenkomst wordt gehou-
den in Het IJsselpaviljoen te Zut-
phen en begint om 16.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via
www.instituutmentoris.nl.

EENDRACHT KRIJGT LOF

MAANDAG 24 NOVEMBER
� DEVENTER
Deventer Schouwburg, 9.30u: De Tafel
van één, Tafelgesprekken tussen vrouwen
� TWELLO
Bibliotheek, 19.30u: Voorlichtingsavond
dyslexie en aanverwante leerproblemen

� WARNSVELD
’t Nutsgebouw, Breegraven 1, 20u: Au-
tismecafé Zutphen-Lochem
� ZUTPHEN
Lichtwerkplaats, Waterstraat 5, 19.30u:
Lezing/demonstratie stressvermindering
met Acutaptuur

DINSDAG 25 NOVEMBER
� APELDOORN
Gigant, Nieuwstraat 377, 19.30u:
Boek&Film over ‘Een vlucht regenwulpen’
Cafeetje van Marja, Hoofdstraat 166,

20u: workshop salsa voor beginners; 21u:
instromers
� BARCHEM
De Heksenlaak, Zwiepseweg 32,
20-22u: presentatie natuurfotograaf
Michiel Schaap, ‘Natuur in Oost Neder-
land’
� BRUMMEN
Bibliotheek, 20u: Lezing Marguerite
Tuijn over beeldhouwer Cornelius Rogge
� LOCHEM
Bousema, Zutphenseweg 35, 13.30u:
bridge instuif
Schouwburg Lochem, Filmhuis, 19u:
film Carrington met inleiding Boeije Jan-
sen
� RUURLO
Koffiecafé De Zoete Inval, Batsdijk 23,
19.30u: Voorlichtingsavond inbraakpre-
ventie en veiligheid
� TWELLO
Bibliotheek, 20u: Lezing Yvonne Leng-
keek: Een vlucht regenwulpen i.v.m. Ne-
derland Leest
� ZUTPHEN
Hanzehof, 19u: inleiding; 20u: Scapino
Ballet Rotterdam, Icons

OM  DE  HOEK
TIPS:
Telefoon: 0575-585440
E-mail: Zutphen@deStentor.nl


