CULTUURFONDS VORDEN
Uitgeoefende activiteiten 2012
Wij zijn gewend om u tegen het einde van het jaar een terugblik te geven op wat er dit jaar heeft
plaatsgevonden en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.
In januari volgde nog een staartje afwikkeling van het grote concert in september 2011, namelijk
het verzenden van alle bestelde DVD’s. In februari verzorgde Cultuurfonds Vorden een optreden
van salonorkest “Happy Days” voor de bewoners van woonzorgcentrum Sensire, De Wehme in
Vorden . In april hield Ton Luyten (columnist van de Stentor en voormalig stadsdichter van
Zutphen) een lezing ”Beeld en Poëzie” in de bibliotheek.
Op 14 juli waren de oud‐ Vordenaren Koen Brouwer en Rens Polman uitgenodigd voor een
optreden met hun programma van “Lieve Bertha” bij zaal de Herberg. Deze veelbelovende jonge
mannen hadden veel succes met hun optreden. Ze waren in december in Paradiso Amsterdam
finalist voor de Grote Prijs van Nederland en wonnen daar de publieksprijs.
In oktober bracht Cultuurfonds Vorden met liefhebbers per touringcar een bezoek aan de Dutch
Design Week in Eindhoven.
Verder was een afvaardiging van CFV aanwezig bij de netwerkbijeenkomsten van de Stichting
Kunst en Cultuur Bronckhorst, de informatieve bijeenkomst “Toekomstbestendig Bronckhorst”,
de opening van Cultuurzomer Achterhoek, het kasteeltuinfestival in Ruurlo en de bijeenkomst
van Achterhoeks Connect in Ulft. Ook gaf het bestuur acte de présence bij het afscheid van John
Bos als beheerder van het Dorpscentrum en de opening van de verplaatste bibliotheek.
Vooruitblikkend kunnen we u al een tipje van de sluier oplichten en aankondigen dat in 2013
weer ons grote Promsconcert op stapel staat, na Viaggio Italiano en Journey to Brittain, nu Eine
reise von Wien nach Berlin. Als de financiering rondkomt wordt dit een groot spektakel in het
kader van het 100 jarig bestaan van de 8‐kastelentocht.
We zijn met de gemeente bezig over een leuk zitelement in de nieuwe dorpskern en hebben ook
al plannen voor een geweldige openingact als de renovatie van Vorden achter de rug is.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Wim Polman, voorzitter
Ruth van Setten, penningmeester
Gerda Schoo, secretaris
Joop Boerstoel, muzikaal adviseur
Geurt Harmsen, technisch uitvoerder.
Omdat bij Geurt de jaren gaan tellen werkt in zijn schaduw al mee Bernard Wunderink.

Tot slot het leuke nieuws: Op zondag 20 januari organiseren wij bij de Lindesche Molen het
optreden Van Het Trio Marlies Claasen van 15.00 tot 17.00 uur. De zaal is open vanaf 14.30 uur

