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               Vorden 04-01-2023 

 
Aan de donateurs van Cultuurfonds Vorden. 
 
Het bestuur wenst u een heel goed en gezond 2023. 
 
Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af aan donateurs en andere belangstellenden.  
Begin 2022 hebben we afscheid genomen van Pier Manger Cats, bestuurslid en Pien Metternich, 
secretaris.  
 
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld: 

• Eppie van het Hof, voorzitter 

• Dries Kasper, penningmeester 

• Anne Veen-de Vries Reilingh, secretaris 

• Cilia Soeteman Linssen, bestuurslid 

• Wout Dekkers, bestuurslid en heeft zitting in de Concert Commissie 
 
Concert Commissie: 

• Wout Dekkers 

• Derk Berends 
 
Webmaster: Bert Vrieler 
 
 
Het afgelopen jaar 2022 hebben we gelukkig weer een aantal concerten kunnen organiseren: 
 
19 februari 2022: Ekaterina Levental met “de Weg”. 
Een ontroerend en aangrijpend vertelconcert. We kunnen terug zien op een indrukwekkende 
voorstelling in een goed gevulde Dorpskerk met een enthousiast publiek. 
 
12 juni 2022: Duo Delta Scuti. 
Deze studenten van ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle maakten dankbaar gebruik van het 
podium dat hen geboden werd. In een ruim gevulde Dorpskerk verzorgden zij een prachtig klassiek 
concert op cello en piano. 
 
25 september 2022: Pianoconcert van Matthieu Idmtal. 
In de Westerholtzaal van Kasteel Hackfort kwamen de gevoelige interpretaties van werken van 
Edvard Grieg, Schumann en Chopin goed tot hun recht. De pianist Matthieu Idmtal maakte zijn 
gevestigde naam meer dan waar voor een volle zaal. 
 
 
Op 27 oktober 2022 een lezing, in samenwerking met Bruna Vorden, door Louise O. Fresco over 
haar recente boek “De Plantenjager uit Leningrad”.  
In de Dorpskerk vertelde zij over de Russische botanicus Nicolai Vavilov, die met gevaar voor 
eigen leven zijn unieke centrum voor zaden en gewassen beschermde in de Sovjettijd. Een 
boeiende avond met een gepassioneerd spreker.  
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De geplande  lezing “Afgebroken mogelijkheden” door Jaap Nijstad op 27 maart 2022 is helaas 
niet doorgegaan. 
 
 
Samenwerking: 
 
Het komende jaar gaan we, in samenwerking met Bruna Vorden, door met het organiseren van 
lezingen en interviews. 
 
Tevens is er een afspraak met De Vrienden van de Dorpskerk Vorden ( VvdDV), voor een 
nauwe samenwerking in het organiseren van concerten. Daarbij zullen deze concerten gezamenlijk 
georganiseerd en gefinancierd  worden. In principe zullen ze in de mooie Dorpskerk in Vorden 
uitgevoerd worden. 
 
Het eerste concert dat in deze samenstelling georganiseerd gaat worden, is het optreden van 
Jacobus (piano) en Jeroen (cello) den Herder op zondag 29 januari 2023 vanaf 15.00 uur in 
de Dorpskerk te Vorden. 
 
Dit concert wordt de Vrienden van de Dorpskerk Vorden en de Donateurs van Cultuurfonds 
Vorden gratis aangeboden (als zij de jaardonatie 2023 voor eind januari 2023 voldaan hebben). 
 
Voor donateurs die een automatisch incasso machtiging hebben afgegeven geldt dat de 
penningmeester begin januari de jaardonatie zal incasseren. 
 
Namens de penningmeester verzoeken wij de overige donateurs hun jaarlijkse donatie binnenkort 
te voldoen. Mocht u het prettig vinden gebruik te maken van de automatisch incasso machtiging, 
dan kan u, via de website, deze machtiging alsnog invullen. Deze zal bij het secretariaat van 
Cultuurfond Vorden (CFV) binnen komen en aan de penningmeester doorgegeven worden. 
 
klik hier voor koppeling naar formulier automatisch incasso machtiging 
 
 
Communicatie: 
 
Donateurs worden via e-mail berichten op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Daarnaast 
wordt het programma, voor zover bekend, gepubliceerd op onze website (klik hier voor agenda op 
de website) . 
 
 
Een korte vooruitblik naar de agenda van 2023: 

• Di. 10 januari: lezing van Manu Keirse over zijn boek “Zie de Mens”, in Hotel Bakker om 
20.00 uur. 

• Zo. 29 januari: concert van Jacobus en Jeroen den Herder, in de Dorpskerk Vorden om  
15.00 uur. 

• Do. 16 maart: Marcel van Roosmalen. Een literaire avond rond zijn boek “Totaal”. Hij zal 
geïnterviewd worden door Martine Letterie in Hotel Bakker om 20.00 uur.  

• Zo. 30 april: Dianto Reed Quintet -  “Identidades” , in de Dorpskerk Vorden om 15.00 uur.  
 
 
 
 
Namens het bestuur, Anne Veen-de Vries Reilingh, secretaris 

https://www.cultuurfondsvorden.nl/donateurs/
https://www.cultuurfondsvorden.nl/agenda
https://www.cultuurfondsvorden.nl/agenda

