TERUGBLIK OP 2017
activiteiten
In maart hadden we de (voor onze donateurs gratis) “Ode aan Willem Wilmink” in de Lindesche
Molen. Bert de Haan, de Wilminkkenner, had toen al een gastles over Wilmink gegeven op de
Dorpsschool.
In maart konden we, toen onze burgemeester kwam kennismaken, nog heel enthousiast vertellen
over onze plannen om een groots opgezet jubileumconcert in het centrum van Vorden te
organiseren.
In april kwam de domper met het overlijden van onze inkomend voorzitter Jan Borgonjen die met
zoveel enthousiasme al bergen werk ter voorbereiding verzet had. Toen één van de hoofdsponsors
het ook nog af liet weten, moesten we het besluit nemen om het concert af te blazen. We wilden
geen concessies doen aan de kwaliteit!
De culinaire markt, gepland op de zaterdag van het concertweekend, kreeg daarmee ook te weinig
draagkracht.
Wel werd er in de paastijd een mooie uitvoering van de Johannes Passion gerealiseerd in de
Dorpskerk. Dit in samenwerking met de Vrienden van de Dorpskerk.
Na een brainstormavond over onze toekomst besloten we een initiatief te nemen om samenwerking
met andere culturele instellingen in Vorden te zoeken. Samen met de Harmonie, de St. Vrienden
van de Dorpskerk Vorden en KunstInVorden zijn we nu op weg te bekijken wat er in een breder
perspectief mogelijk is. Dit gaat onder de paraplu van de St. Van Vorden Voor Vorden(4xV), een
platform dat door verbindingen te leggen, tussen wonen en werken, cultuur en kunst, natuur en
toerisme, sport en beweging Vorden leefbaar wil houden.
In november heeft Kees van der Hoeven, in een volle zaal bij Hotel Bakker, een lezing “100 jaar De
Stijl” verzorgd. Burgemeester Marianne Besselink maakte die avond van de gelegenheid gebruik om
aan Wim Polman, meer dan 10 jaar voorzitter van Cultuurfonds Vorden, de bronzen haas uit te
reiken. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding in de gemeente Bronckhorst!
In december sloten we, in een volle dorpskerk, het jaar af met een prachtig uitzwaaiconcert door La
Sinfonia Contea onder leiding van Joop Boerstoel. Dit was een eenmalig concert in Nederland van
hun New Years Concert Tour China.
Website
Sinds kort functioneert Roderic Kreunen als onze webmaster, die de site www.cultuurfondsvorden .nl
actueel gaat houden.
Bestuur
Er vonden enkele wisselingen plaats en het bestuur bestaat per 1 januari uit:
Eppie van het Hof, voorzitter
Gerda Schoo, secretariaat
Dries Kasper, penningmeester
Eugenie Overbeek en Joop Boerstoel leden
Bernard Wunderink staat ons bij als technisch adviseur.
Vooruitblik 2018
Met deze gemotiveerde ploeg gaan wij dit jaar aan de slag om een bijdrage te leveren aan een
inspirerend kunst en cultuurklimaat in Vorden.

