NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BREDEVOORT EN OMGEVING
Oplage 1700		

32e jaargang - week 3

NIEUWJAARSRECEPTIE MET VEEL
GENOMINEERDEN VOOR “DE POMPE”

Op vrijdag 4 januari was er weer de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst
in het Grachthuys, alwaar veel Bredevoorters ,verenigingen ,stichtingen etc. aanwezig waren om elkaar het beste toe te wensen voor 2019.
Na een hartelijk welkomstwoord van Ap te Winkel gaf Ap een aantrekkelijk overzicht van de vele activiteiten in Bredevoort in de diverse maanden
van 2018. Hierna gaf hij het woord aan wethouder Hans te Lindert voor een
vooruitblik van 2019. Onderstaand de een weergave van de speech welke
hij hield:
Beste Bredevoorters,
Het doet mij ontzettend veel deugd om u en jullie allen hier vanaf deze plaats
namens het gemeentebestuur het allerbeste te wensen voor 2019.
Tevens maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u allemaal te feliciteren met de vele nominaties voor ‘De Pompe’. Wat geweldig om hier zoveel
keus in te hebben en bovenal wat gewéldig dat er zoveel mensen en instanties
voor te dragen zijn. Vrijwilligers zijn de olie voor de samenleving en het kan
niet anders (en gelukkig weet ik dat al zo’n 20 jaar en heb ik dat van heel
dichtbij mogen meemaken) of Bredevoort is een geoliede machine. Complimenten! Ik voel me vereerd om vanaf deze plaats samen met u vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Tevens beangstigt dit me ook een beetje want vorig
jaar stond wethouder Kok op deze plek en hij heeft nogal gewaagde uitspraken gedaan, heb ik begrepen. Eén van die uitspraken was het kampioenschap
van het eerste elftal van SV Bredevoort maar daar kom ik straks nog op terug.
Tal van zaken uit de speech van Ted Kok zijn echter ook wél uitgekomen:
- Het feit dat de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Bredevoort zou zijn
(allemaal maandagavond hier terugkomen!)
- Een informatieavond over de Slingeplas en daarmee brede betrokkenheid
van Bredevoort bij deze ontwikkelingen (over de invulling hebben we het
nu maar even niet…)
- Dat Bredevoort Schittert wederom een succes zou worden
- En zo zou ik nog een poos door kunnen gaan maar dan zijn we weer aan
het terugblikken en er was juist gevraagd om een vooruitblik. Vooruitkijken
doen we als College en raad middels ons uitvoeringsprogramma dat we
hebben vastgelegd voor de komende vier jaar. Dit programma hebben wij
als college de titel ‘Daadkrachtig, Duurzaam, Dichtbij’ meegegeven. Eigenlijk is dat een heel Bredevoortse titel:
- Bredevoorters maken verstandige en duurzame keuzes, keuzes waar je lange tijd wat aan hebt en waar je succes mee gaat hebben. Neem bijvoorbeeld
de keuze voor een Aaltense trainer voor het eerste elftal van SV Bredevoort.
Als dat kampioenschap er nú nog niet komt dan weet ik het niet meer…
Maar ook de plek waar we nu staan is een voorbeeld van een duurzame
en verstandige keuze die destijds dankzij Bredevoortse initiatieven is genomen. En als prachtig duurzaam voorbeeld zou ik de Bredevoortse energiecoöperatie willen noemen; wat ons betreft een inspiratiebron voor onze
gemeente.
- Vervolgens ‘daadkrachtig’: bij uitstek Bredevoorts! Bredevoort krijgt ontzettend veel zaken voor elkaar, puur dankzij eigen daadkracht. Zonder andere partijen tekort te willen doen, zou ik hier de BREM en Bredevoorts
Belang willen noemen als prachtige voorbeelden van daadkracht. Ik kan het
echter ook niet laten om hier de school te noemen: met een daadkrachtig
maar éénpitterbestuur staat in Bredevoort al jaren een geweldig Bastion.
- Tenslotte ‘dichtbij’ als peiler van ons uitvoeringsprogramma én als belang-
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rijke peiler voor de kracht van Bredevoort. Bredevoorters verstaan de kunst
om op een positieve en betrokken manier heel dichtbij elkaar te zijn en om
te verbinden. In 2019 zal het Platform Aalten verder worden doorontwikkeld en dít Bredevoortse Kulturhus én jullie eigen Ap te Winkel spelen hier
een belangrijke trekkende rol in.
U begrijpt dat we als gemeentebestuur dit uitvoeringsprogramma willen vertalen naar concrete acties. E.e.a. is in november en december uitgebreid in
de gemeenteraad besproken en het zou te ver gaan om hier tot in detail over
uit te wijden. Een paar, voor Bredevoort interessante thema’s, wil ik er uit
pikken:
- Er zal een nieuwe cultuurnota worden opgesteld met daarin uiteraard plek
voor de Koppelkerk.
- We zullen in 2019 een kinderburgemeester benoemen en een kinderraad
instellen voor onze gemeente.
- Verplaatsing van de Spar. (Ted Kok noemde vorig jaar op deze plek dat
op 14 februari de convenant hiertoe ondertekend zou worden. Dit klopt
ook, hij had zich echter vergist in het jaartal; had 14 februari 2019 moeten
zijn). Daarnaast zullen er ook in 2019 eindelijk huizen verrijzen aan de
Bekendijk.
- Tenslotte nog leuk om te noemen is dat we samen met De Graafschap spelers van die club gaan inzetten om binnen onze gemeente gezondheid en
beweging en daarmee dus een gezonde leefstijl te promoten.
Laten we er met elkaar een prachtig 2019 maken!
Beste Bredevoorters, veel dank voor de uitnodiging, een hele fijne avond en
graag tot gauw. Ik dank u wel!
Na deze vooruitblik voor 2019 was het woord aan Bart Oonk, die een toelichting gaf waarom de 11 genomineerden voor “de Pompe” zijn voorgedragen. Vervolgens werden deze door de voorzitter van de BREM gevraagd
naar voren te komen en mochten zij allen , als genomineerde , een bos
bloemen en een certificaat in ontvangst nemen. In het Kerstnummer van
Bredevoorts Nieuws werden de genomineerden allen al genoemd. Vervolgens brak het spannendste moment aan en werd bekend gemaakt , wie “de
Pompe” met bijbehorende geldprijs in ontvangst mocht nemen. De winnaar
was : De organisatie van de zomerconcerten , de prachtige concerten op
‘t Zand . Bijgaand de foto van de winnaars. Foto van Leo van de Linde.
De hengelsportvereniging HSV kreeg een eervolle vermelding in verband
met het vele werk wat zij hebben verricht toen de kleine Gracht en de beken droog kwamen te staan deze zomer. Irma Verwaaijen mocht een gouden schelpje in ontvangst nemen haar vele vrijwilligers werkzaamheden.
Dit mooie sierraad was ter beschikking gesteld door Lucy Aversteeg van
goudsmid Elcerlyck.
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UIT DE GEMEENTERAAD...

MET BERT WEEVERS
Allereerst wil ik iedereen een gezond en
gelukkig 2019 toewensen!
Na het vorige stukje uit de raad is alweer
enige tijd voorbijgegaan, maar ik ga niet
alles behandelen wat er is gebeurd. Enkele
punten: De Najaarsnota is in december
na behandeling in RTG en Raad unaniem
aangenomen. Er waren informatieavonden
over Arbeidsintegratie n.a.v. een rapport van
Rekenkamer bij Luva Aalten en één over vergunninghouders in
Lichtenvoorde en regels die gaan veranderen.
Het nieuwe jaar startte goed voor Bredevoort met een gezellige
nieuwjaarsreceptie op 4 januari waarin o.a. de Pompeprijs
werd uitgereikt aan de organisatie van de zomerconcerten op
‘t Zand. Op 7 januari was het Grachthuys alweer vol, nu voor de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. College en raad waren vrijwel
voltallig aanwezig en er waren veel ambtenaren, politiemensen
en ‘gewone burgers’. Het echte werk is ondertussen ook weer
begonnen met de voorbereiding van de RTG op 15 januari.
Aan de orde komen het bestemmingsplan Groot Deunk, het
Rekenkamerrapport Samenwerken aan arbeidsparticipatie en een
mededeling van het college over hoe en wanneer er wordt gevlagd
door de gemeente.
Bestemmingsplan Groot Deunk
Het terrein Groot Deunk is vorig jaar door het COA verlaten
en in handen gekomen van de gemeente. De gebouwen worden
gesloopt, op één na waarschijnlijk en de Raad moet binnenkort
besluiten over het nieuwe bestemmingsplan. Wat wordt de
verhouding tussen natuur en landbouw? En dan welke natuur
en welke landbouw? Mogen er evenementen op het terrein
georganiseerd worden? Het gaat om een bijzonder terrein, op de
rand van het hoger gelegen Barlo-plateau, incl enkele wel-bronnen
en hoogteverschillen door o.a. een insnijding in de terrasrand.
Oorspronkelijke hoogteverschillen zijn overigens voor een groot
deel geëgaliseerd in de loop van de tijd door de verschillende
functies op het terrein. Op het ter inzage gelegde bestemmingsplan
zijn vijf op onderdelen nogal tegengestelde zienswijzen ingediend.
Het wordt nog spannend welke kant het opgaat.

70-JARIG JUBILEUM

In 2019 is het zeventig jaar geleden dat de
Zonnebloem werd opgericht. Het 70-jarig
jubileum wordt samen met onze vrijwilligers
en deelnemers gevierd.Daarom geven we
tijdens het jubileum extra aandacht aan die
activiteiten die de Zonnebloem zo bijzonder
maken, zowel binnen de organisatie zelf, als
naar buiten. Daarom starten we met de Week van het Bezoekwerk
17 tot 25 januari. In het voorjaar vieren we de 70 zorgeloze
Zonnebloemdagen. In september staat MPS ‘de Zonnebloem’
tijdens de Havendagen in Rotterdam in de belangstelling en wordt
er in de winter afgesloten door alle vrijwilligers in het zonnetje te
zetten op de Landelijke Vrijwilligersdag in december
Mocht u in de week van het Bezoekwerk een van onze vrijwilligsters
van de afdeling Bredevoort op bezoek krijgen en u heeft een
wens of U wilt graag aan een activiteit deelnemen, laat het onze
vrijwilligsters weten. Wie weet kunnen we iets voor u betekenen.
Zonnebloemauto
Op familiebezoek, naar een feestje of winkelen. Met elkaar
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genieten is het aller belangrijkst. Maar hoe kom je daar als
je gebruik maakt van een rolstoel of een scootmobiel?
Met de Zonnebloemauto maken wij het mogelijk.
De Zonnebloem biedt rolstoelvervoer voor een betaalbare prijs.
Want iedereen moet in alle vrijheid op pad kunnen gaan, ook als
je gebruik maakt van een rolstoel. De komende maanden kan men
extra goedkoop gebruik maken van de Zonnebloemauto.
Eén dag autohuur kost met deze speciale winter-kortingsactie
geen € 40,- maar € 25,-. En daarbij zijn de eerste 100 kilometer
vrij. Pas daarna komt er € 0,20 per kilometer bij. Voor informatie
kunt u terecht bij de vrijwilligsters van de afdeling Bredevoort.

VERNIELINGEN BIJ SV BREDEVOORT

De laatste periode wordt sv Bredevoort weer geconfronteerd
met vernielingen op het terrein. Zo worden doelnetten geregeld
doorgesneden. Voor ons is dit niet alleen een enorme frustratie,
maar ook een forse kostenpost.Mocht iemand wat hebben gezien
(of zien) zouden wij dit graag horen. U kunt contact opnemen met
een van de bestuursleden of via info@svbredevoort.nl

SNERTTOCHT & NIEUWJAARS
RECEPTIE SV BREDEVOORT
Op zondag 6 januari werd de jaarlijkse
Snerttocht georganiseerd door het B.A.C.
met aansluitend de nieuwjaarsreceptie in
de kantine. De regen gooide aanvankelijk
nog wat roet in het eten, maar gaandeweg
de ochtend werd het droog en konden de deelnemers genieten van een
goed georganiseerde tocht door Bredevoort, Miste en Corle. Na afloop
genoten de ca. 70 deelnemers van een overheerlijke erwtensoep met
worst, beschikbaar gesteld door Vakslager Eppink.
Na de prijsuitreiking was het woord aan voorzitter Gerbert Smit, hij
sprak met trots uit voorzitter te mogen zijn van onze vereniging waarbij
samenwerking, “ons-kent-ons” en “schouders eronder” kenmerkend zijn
voor SV Bredevoort.
Tevens konden de aanwezigen kennismaken met de nieuwe hoofdtrainer
Ronald Heynen die m.i.v. komend seizoen de eerste selectie zal gaan
trainen. Tijdens deze middag is er door het bestuur ook weer de,
inmiddels traditionele, verloting gehouden. Grote prijzen zoals sieraden,
dinerbonnen, vleespakketten, cadeaubonnen, een schilderij, BBQworkshop, flessen wijn, een boodschappenpakket, enz. werden verloot.
Het bestuur is alle sponsoren erg dankbaar. Door de opbrengst van deze
verloting kan o.a. een nieuw pinautomaat worden bekostigd. Maar liefst
55 prijzen werden verloot aan onder de aanwezigen, waarbij ook de
kinderen niet vergeten werden.
Het bestuur van SV Bredevoort wenst alle leden, vrijwilligers en
sponsoren een sportief en bovenal gezond 2019 toe.
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TEAM GOUWE OUWE WINT WEDEROM DE
TOP2000 QUIZ

Op zaterdag 22 dec j.l. werd er al voor de 7e keer een top2000Quiz
gehouden in ’t Grachthuys. Dat er nog steeds veel animo voor
is bleek wel uit het aantal deelnemende teams. Het werd een
recorddeelname van 16 teams. Vooraf was het al bekend dat Berni
Blekkink, na 7 jaren de quiz gemaakt te hebben, zou stoppen
als quizmaster. Omdat het team van de Gouwe Ouwe de vorige
2 keer had gewonnen begon Berni meteen met de vraag aan dit
team: ”Als jullie dit jaar weer winnen, willen jullie dan volgend
jaar de Quiz maken?” Dit werd meteen erg sportief opgevat en
positief beantwoord.
Daarna ging de quiz van start, de 1e ronde allerlei vragen, de
2e over single hoezen, bij de 3e ronde werden fragmenten ten
gehore gebracht. Na de pauze waren er nog foto’s, intro’s,
vragen over nummers en jaartallen die geraden moesten worden.
De tussenstand werd opgemaakt en het bleek dat de top van de
ranglijst veel leek op vorig jaar. Alleen waren de onderlinge
verschillen kleiner. Dus tijdens de finaleronde was alles nog
mogelijk.
De finaleronde was een mengelmoes van allerlei vragen door
elkaar. Nadat de laatste hersenkrakers waren gesteld werd de
eindstand opgemaakt. De MTB’ers, de Zandloper, Graduweseb,
Niks te Klagen, Crok, Stefans Angels, Inhariaa-Bami en Kloosters
Belang behaalde allemaal minder dan 100 punten. De jonge groep
Jordi Kämink & Groep haalde knap de 100 punten wel. Daarvoor
God Only Knows met 101, Brefriends met 104, De Bedorven
Jeugd 105 en de Dekmantel met 107 punten deden weinig voor
elkaar onder. De top 3 was eigenlijk precies hetzelfde als vorig
jaar.
Op de 3e plaats eindigde Stadsbroek Top2000 Team met
127 punten. Op de 2e plaats team Florence met 136 punten
en de winnaar werd wederom het team van Gouwe Ouwe.
Het was de 3e keer op rij dat dit team de quiz won, maar als alle
toezeggingen uitkomen, zal er volgend jaar een nieuwe winnaar
zijn. De Programmaraad bedankt Berni Blekkink hartelijk voor
al die jaren dat hij betrokken was bij de Top2000Quiz, de laatste
keren ook in de rol van Presentator. Ook worden Jeanine Ebbers
en Irma Verwaaijen bedankt voor de hulp tijdens de voorbereiding
en uitvoering.
In april zal er weer een gewone Pubquiz gehouden worden in
’t Grachthuys. Berni blijft deze wel maken en presenteren.
De precieze datum wordt binnenkort bekend gemaakt. We hopen
dat er dan weer een grote deelname zal zijn, want het is altijd leuk
en erg gezellig om met elkaar de strijd aan te gaan.
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IK LEER LEREN – WORKSHOP VOOR
KINDEREN V.A. 10 JAAR

Zit je zoon/dochter op de middelbare school maar lukt ’t leren
nog niet helemaal? Of zou je kind graag wat beter leren plannen
om zo ook voldoende tijd over te houden voor sport en vrienden?
Wat de reden ook is, voor vrijwel iedere tiener is deze workshop
‘Ik leer leren’ zeer leerzaam en inspirerend! Hij/zij haalt er altijd
iets uit, waarmee hij weer verder kan.
Per 10 januari ‘19 mag Ellen van Koersveld zich officieel
kindercoach noemen. Ellen heeft haar opleiding gevolgd bij
Magie van Kindercoaching en heeft daar deelgenomen aan
praktijklessen en tevens veel theoretische kennis opgedaan.
Dit in combinatie met haar achtergrond in de kinderopvang en
ervaring in ’t begeleiden van leerlingen die vastlopen met hun
huis-en leerwerk maakt dat ze een uniek aanbod kan aanbieden.
In 2019 start zij een reeks van vijf trainingen voor leerlingen in ’t
eerste en tweede jaar van de middelbare school.
Binnen die trainingen gaat zij met de leerlingen aan de slag om
o.a. te ontdekken welke leervoorkeuren een kind heeft. Pas als de
omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn, kan een kind tot maken
van huiswerk en leren komen. Wat het beste bij een kind past, dat
is per kind verschillend. Zo is het ene kind er gebaat bij om rustig
en alleen boven op de slaapkamer te leren, terwijl een ander kind
het liefst met een hele club vrienden samen aan de keukentafel
of op school zijn huiswerk maakt. Andere onderwerpen die niet
mogen ontbreken tijdens de trainingen zijn o.a. faalangst en
motivatie, plannen en organiseren en concentratie.
Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren
training leert welke voorwaarden er nodig zijn om te kunnen
leren. Waar huiswerkbegeleiding gaat over de inhoud van de
vakken, gaat Ik leer leren over hoe te leren.
De groepjes bestaan uit 4 tot 6 leerlingen, zodat er voor een ieder
voldoende aandacht is. Binnen de groep leren de leerlingen ook
veel van elkaar en merk je al snel dat ze elkaar tips en inspiratie
geven om verder op weg te kunnen. De rol van Ellen is een
coachende rol. Zij is er namelijk van overtuigd dat de oplossing
in ’t kind zelf ligt, zij reikt vooral de handvatten aan waarmee het
kind zelf tot ontdekking komt wat ’t beste bij hem/haar past.
Bij voldoende belangstelling start er een groep in Bredevoort,
op ’t voormalige Kleuterbastion, op de zaterdagmiddag.
De 1e training zal starten op zaterdag 26 januari 2019 van 13.30
– 15.00 uur.
Tevens geschikt als brugklastraining!
Deze training is tevens, in een iets aangepaste vorm, zeer
geschikt voor leerlingen van groep 8 om zich optimaal te kunnen
voorbereiden op de middelbare school. Er zijn dan 4 momenten
voor de zomervakantie en een laatste 5e moment zo tegen
de herfstvakantie aan. Dan hebben ze al even meegedraaid op
de middelbare school en bekijken we samen waar ze eventueel
nog tegen aanlopen en waarmee ze geholpen kunnen worden.
Deze training voor leerlingen uit groep 8 vinden plaats na de
meivakantie, voor het eerst op maandagmiddag 6 mei 2019 van
15.00 – 16.30 uur.
Spreekt de training je aan, maar passen de genoemde data
niet helemaal? Neem dan evengoed even contact op, om de
mogelijkheden te bespreken. Ook kunnen we in overleg een
individueel traject opstarten voor je kind, op een tijdstip dat voor
beide partijen goed past.
Ellen van Koersveld - 06-21599635
www.studiot.nl // info@studio.nl
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U BESLIST !!!
Fysiotherapie van de Sandt in Bredevoort heeft de keuze al gemaakt:
Per 1 januari 2019 gaat de praktijk verder als:

Praktijk “Soepel en Balans” in Bredevoort.
Uw lichaam soepel houden zodat u als mens in balans bent en blijft.
Er zijn geen overeenkomsten getekend bij de zorgverzekeraars voor 2019.
Voordeel:

– Al de tijd is er voor U: geen administratieve lasten meer,
geen bemoeienis meer vanuit de zorgverzekeraars etc.
– Voor al uw fysieke aandoeningen (fysiotherapie), (sport) massage, begeleiding,
advies etc kunt u een afspraak maken zonder enige verwijzing.
– Geen of onvoldoende vergoeding fysiotherapie in uw aanvullende verzekering?
Geen probleem: u betaald contant een zeer acceptabel bedrag per behandeling
(€ 20,00 per keer. Aan huis behandeling extra vergoeding noodzakelijk).

Nadeel:

– Geen enkele vergoeding vanuit de zorgverzekering
– Betaling na iedere behandeling

Geopend op: maandag, dinsdag en donderdag
Ambthuiswal 5, 7126 BC Bredevoort.

Tel: 0543 - 451844 (bij antwoordapparaat s.v.p. naam en telefoonnummer inspreken)
info@soepelenbalans.nl // www.soepelenbalans.nl
A.J.M. van de Sandt, (BIG geregistreerd fysiotherapeut)
Bel: 0543 - 45 18 44
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UITNODIGING

Voor de Nieuwjaarsbegroeting van de PCOB afdelingen Aalten/
Bredevoort en Dinxperlo op donderdag 17 januari in het
Dorpshuus in IJzerlo Aanvang 14.30 uur. Naast tijd voor
begroeting en tijd voor een lekker kopje koffie of thee met ….?
treedt deze middag voor u op het cabaret-duo “Een en Ander”
Ze stellen zich zelf even voor: Het duo “Een en Ander” wordt
gevormd door Erik Knoef en Anita Oldenhave. Dit veelzijdig duo
kan verschillende programma’s aanbieden. Vanmiddag zullen zij
u vermaken met een leuk cabaretprogramma. Erik is al meer dan
25 jaar cabaretier, o.a. als lid van “Hoe Zo?” en “Plateau”. Ook
Anita heeft al in meerdere samenstellingen op de bühne gestaan.
Maar zij hebben ook samen een leuke voorstelling samengesteld,
waarbij de lachspieren weer onvervalst gebruikt kunnen worden.
Het programma bevat conferences, sketches, gedichtjes, verhalen
en liedjes. Zij begeleiden zichzelf op gitaar, mondharmonica,
trompet, klarinet en accordeon. Er is ook een gedichtenbundeltje
uitgebracht met de titel “Een Ander Riempken”. Een boekje vol
met korte humoristische gedichtjes en spreuken in het dialect.
Ook hier zullen ze enkele humoristische gedichtjes uit voordragen.
Het belooft vast en zeker een gezellige middag te worden.
Gasten zijn van harte welkom!

MOOSTOCHT OP 17 FEBRUARI VANAF
‘T GRACHTHUYS

Op zondag 17 feb a.s. wordt er weer een wandeltocht georganiseerd
vanaf ’t Grachthuys. Starten tussen 11.00 en 13.00 uur. Er kunnen
diverse afstanden van 9, 10 of 12 kilometer worden gelopen.
Na afloop kun je boerenkool eten bij ’t Grachthuys. Kosten zijn
€ 6,50 dit is inclusief de boerenkoolmaaltijd. Opgave gewenst
i.v.m. boerenkoolmaaltijd via telefoonnummer 0543-451214.

NIEUWJAARSDUIK 2019

Ook op 1 januari 2019 waren er weer
veel enthousiastelingen (ruim 60!) bij de
Slingeplas om een duik te nemen en er
was ook weer ruime belangstelling van
supporters.

KERKDIENSTEN
H. HART EN H. GEORGIUSKERK

Zaterdag		 19 januari 19.00 uur
						
						
Zondag 		
Zaterdag 		
Zaterdag 		
Zaterdag 		

Pastor Pastor C. Roetgerink
Dames en herenkoor
Woord- communieviering

ST. JORISKERK

20 januari
26 januari
27 januari
27 januari

10.00
17.00
10.00
19.00

uur
uur
uur
uur

Mw. P. Veerbeek Dinxperlo
Ds. Endeveld
Ds. Endeveld
ADA-dienst

THEA ZWEERINK EXPOSEERT IN DE KOPPELKERK
Van 6 januari t/m 10 februari exposeert Thea Zweerink
(Doetinchem, 1962) in de bovenzaal van de Koppelkerk in
Bredevoort met ‘Spiegel der vergetelheid’. Herinneren en
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gedenken zijn de rode draad in haar werk. Oude foto’s zijn vaak
haar inspiratiebron. Het werk is een vrije interpretatie van de
mensen op de foto’s. Al schilderend probeert ze te doorgronden
wie het was die op de foto staat.
BOERENEENVOUD IN DE KOPPELKERK
Van 11 januari tot en met 3 maart toont de Koppelkerk de
tentoonstelling Boereneenvoud, met het expressieve werk van de
Staphorster schilder Stien Eelsingh en de Achterhoekse schilder
Elisabeth Heuff. De tentoonstelling neemt je mee terug naar
het boerenleven van de vijftiger jaren. Toen de landbouw nog
kleinschalig was, melken en oogsten nog met de hand gebeurde,
en ruilverkaveling het coulisselandschap nog onberoerd liet.
KOPPELSESSIES MET STEF WOESTENENK IN DE
KOPPELKERK
Op zondagmiddag 20 januari treedt zanger-gitarist Stef
Woestenenk (Vorden) op tijdens de Koppelsessies in de
Koppelkerk te Bredevoort. In de huiskamersetting van het
Boekencafé speelt Woestenenk nummers uit de jaren ’60, ’70 en
de blues.
OP ZATERDAG 19 Januari: LEZING THOMAS
QUARTIER OVER HEDENDAAGSE MONASTIEKE
SPIRITUALITEIT
Wat heeft de monastieke levensweg ons vandaag de dag te
bieden? Prof. Dr. en monnik Thomas Quartier geeft een lezing in
de Koppelkerk over zijn nieuwste boek ‘Heilige woede’ over de
radicaliteit die het (klooster)leven verlangt.
Voor aanvang/openingstijden zie onze website
www.koppelkerk.nl
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BREDEVOORTS
CAFETARIA
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

4 personen patat en snacks
Keuze uit: 4 frikandellen of 4 kroketten
€ 9,00
1 gehaktbal
Van € 2,85 Voor € 2,25

Gebr. te BOKKEL v.o.f.
“altijd paraat”

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 29 januari

Buninkdijk 7 • 7121 LG Aalten
Telefoon: 0543 - 56 52 04
www.loonbedrijftebokkel.nl

Bekendijk 1
7126 CT
Bredevoort

Misterstraat 11 // 7126 CA Bredevoort // Tel: 0543 - 45 13 24

info@wensinkschilderwerken.nl
www.wensinkschilderwerken.nl
0543 - 45 15 83

Prins Mauritsstraat 13-15
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

7126 AC Bredevoort
Fax: (0543) 45 17 63
www.bettingbredevoort.nl

Al meer dan 50 jaar
actief
in Bredevoort!
COLOFON
BREDEVOORTNIEUWS@GMAIL.COM
Bankrekening: Rabobank NL47 RABO 031 05 01 350
Bredevoorts Nieuws verschijnt 1 x per 14 dagen in de oneven weken
Kopij: aanleveren voor donderdag 12.00 uur.
Advertenties: aanleveren voor vrijdags 12.00 uur.
Contactpersoon: Ab van der Geest, tel: 0543 - 45 15 66
Redactie en advertenties: Jan van Zuidam, 0543 - 47 73 38 of 06 - 25 07 25 19
E-mail: gjvanzuidam@hotmail.com
Bezorgklachten: Margriet Hilbers, tel: 06 - 47 67 04 84

Drukkerij Kempers BV
‘t Boske 3, Aalten

Tel. 0543 - 47 30 31

Bredevoorts Nieuws is een uitgave van:
“Stichting beheer Bredevoorts Nieuws”
Bredevoorts Nieuws is niet aansprakelijk voor zetfouten

