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“WAT IK ZO LEUK VIND VAN THEATER IN HET 
KULTURHUS, IS DAT JE ECHT EEN AVONDJE 
UIT KAN IN HOLTEN ZELF”, ALDUS LAURENS 
JAN STAM. DE LOKALE THEATERMAKER EN 
–LIEFHEBBER, EN SINDS KORT OOK ACTIEF 
LID VAN DE THEATERCOMMISSIE VAN HET 

KULTURHUS, VINDT DE VOORSTELLINGEN IN HET KULTURHUS EEN 

VERRIJKING VOOR HET DORP. 

“De avondjes thuis op de bank zijn over het algemeen elke keer 

hetzelfde. Daarbij kan je tegenwoordig alles wat op tv is later op een 

zelfgekozen tijdstip terugkijken. Theater heeft dat niet. Dat maakt het 

spannend. Je weet vooraf niet wat je kunt verwachten en ziet live of iets 

goed is of niet. En zeker in een knusse zaal als in het Kulturhus, waar je 

de artiesten bijna kan aanraken, is de magie van het theater heel goed 

voelbaar.” Magie die Laurens Jan wil delen met de Holtenaren. “Voor 

hooguit 15 euro kan je in Holten gewoon meerdere malen landelijk 

bekende artiesten zien optreden, bijvoorbeeld een Pieter Derks die je 

anders alleen drie minuten bij De Wereld Draait Door ziet. En je hoeft niet 

eerst veertig kilometer te rijden en op zoek te gaan naar een betaalde 

parkeerplek. Nee, je loopt tien minuten voor aanvang richting Smidsbelt 

en gaat zitten. En na afl oop ben je binnen vijf minuten weer thuis of sta je 

gezellig nog wat na te praten aan de bar bij Tastoe. Want naast een leuke 

voorstelling, is het theater ook gewoon een goede reden om eens met je 

vrienden een gezellige avond te hebben. Waarbij je lacht óm de artiesten 

en mét elkaar. Dus graag tot ziens in het Kulturhustheater!”

Om 2014 goed te beginnen hebben 
we een leuke theateractie. Tot en 
met vrijdag 24 januari krijg je 
10% korting bij het online bestellen 
van je theatertickets. Dit doe je op 
www.kulturhusholten.nl/agenda. 
Het enige dat je hiervoor hoeft te 
doen, is de juiste promocode (zie 
onderschriften bovenstaande foto’s) 
in te vullen in stap 4 van het online 
bestelproces. Tickets zijn ook te koop 
bij de bibliotheek in het Kulturhus, 
maar daar geldt deze actie niet.

JANUARI 2014

THEATERPROGRAMMA 
VOORJAAR 2014

FILMS JANUARI & 
FEBRUARI 2014
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DE MAGIE VAN EEN AVONDJE THEATER
LAURENS JAN STAM, LID VAN DE THEATERCOMMISSIE, OVER:
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AGENDA VOORJAAR 2014

JANUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

FEBRUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MAART
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

APRIL
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MEI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

BESTEL NU 

TICKETS EN 

KRIJG 10% 

KORTING!
zie kader

BESTEL NU 
TICKETS EN 
KRIJG 10% 
KORTING!
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THEATERPROGRAMMA KULTURHUS HOLTEN
ZATERDAG 1 FEBRUARI  

20.00 uur   |   € 15,00

Arie Koomen & Edo Brunner
Pompen

Wegens groot succes van hun show ‘E&A is toch 

voordeliger’ afgelopen seizoen in het Kulturhus, staan Edo 

en Arie weer bij ons op de bühne. Tanken zal nooit meer 

hetzelfde zijn als u hun nieuwe show ‘Pompen’ heeft 

gezien. ‘Pompen’ is een cabaretprogramma dat zich afspeelt 

in en om een benzinestation. Het laatste pompstation in het 

universum. Natuurlijk met de hoge grapdichtheid die u van 

de heren gewend bent. Visuele humor, absurdistische 

crosstalks, stand up, de heren beheersen het allemaal! 

VRIJDAG 14 FEBRUARI

20.00 uur   |   € 12,50

Eva Crutzen 
Bankzitten 

Vorig seizoen was Eva Crutzen dé favoriet van het Holtense 

publiek in de Finalistentournee van het Amsterdams 

Kleinkunst Festival. Nu staat ze met haar eigen show 

‘Bankzitten’ in ons theater. Eva trakteert ons op hilarische 

sketches, scherpe waarnemingen en mooi gezongen liedjes. 

Met het schuim om onze mond en oogkleppen op, sprinten 

we onszelf een slag in de rondte. Om erbij te horen. Om de 

eerste, de beste, de snelste te zijn. Eva vroeg om een wissel 

en zit even op de bank. In de luwte, langs de zijlijn, daar 

waar je water krijgt. Ze kijkt toe en overziet alles. Maar als 

je stilzit, begin je pas echt te zweten. 

ZATERDAG 15 MAART  

20.00 uur   |   € 16,00

Enge Buren
De naakte waarheid 

Een traktatie voor uw zintuigen en een training voor de 

lachspieren. Dat is ‘De naakte waarheid’ in het kort. Het 

is een feestje waarin absurdisme, humor en ongegeneerde 

onthullingen samenkomen. Een blik op het verleden, het 

heden en de toekomst, op uitzonderlijk muzikale wijze. Vrij 

van alle beperkingen harken de drie muzikale heren door 

de popmuziek. Naast eigen composities lenen ze bekende 

popnummers en geven daar met absurdistische teksten en 

arrangementen een eigen draai aan.

ZATERDAG 29 MAART

20.00 uur   |   € 16,00

Speelman & Speelman
Optimisten

Heb je even nergens zin in? Zal het je allemaal een zorg 

zijn? Kom dan naar de broertjes Speelman, optimisten in 

hart en nieren. In hun nieuwe voorstelling zijn ze optimisten 

tegen wil en dank. En dat resulteert in een muzikaal en 

humoristisch programma dat ontroert, je lachspieren aan 

het werk zet en je raakt! De broers nemen je mee in hun 

wereld waar niets zeker is behalve één ding: met deze twee 

optimisten kom je altijd vrolijk de zaal uit!

TIP!

ZATERDAG 12 APRIL  

20.00 uur   |   € 15,00

Ernest Beuving
Klap van de korenmolen

Ras Tukker Ernest stal vorig seizoen in het Kulturhus 

de show in zijn optreden met André Manuel en Thijs 

Kemperink. En hij is terug! Nu met zijn eigen cabaretesk 

muziektheaterprogramma, zijn band én het Holtens 

popkoor Amazing. In ‘Klap van de korenmolen’ imiteert en 

persifleert hij, maar is hij voor het eerst ook zichzelf. Ernest 

belandde zelf ooit in de psychiatrie en kwam er vooral 

achter hoe gek het is om het niet te zijn. 

MET 
POPKOORAMAZING

GEEF EEN AVONDJE 
UIT CADEAU!

Geef een avondje uit cadeau met de Kulturhusbon. Te 

besteden aan tickets voor onder meer een avondje uit naar 

het theater, de fi lm en lezingen in het Kulturhus. Maar de 

Kulturhusbon kun je ook besteden bij Tastoe. De Kulturhusbon 

heeft een waarde van € 5,- . Dus je hebt al een leuk 

cadeau voor weinig geld. Hij  is verkrijgbaar bij Tastoe en 

de bibliotheek in het Kulturhus. De Kulturhusbon: een leuk 

cadeau om te geven én om te krijgen.
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Hans Wissink 

“WE HEBBEN AL EEN 
WACHTLIJST VOOR DE 
EXPOSITIES”
Kunst en cultuur lopen als een rode draad door 

het leven van Hans Wissink. Tot 2001 was hij 

ambtenaar Kunst & Cultuur en werkte hij in 

het Kulturhus, toen nog in gebruik als het 

gemeentehuis van Holten. Zijn bureau stond in 

zaal 6 waar nu de kookstudio is. 

Toen er plannen waren om van het voormalige 

gemeentehuis een Kulturhus te maken, meldde 

hij zich direct aan als bestuurslid. 

“Het is belangrijk dat er juist in een dorp als 

Holten voldoende en goede voorzieningen zijn 

om het levendig te houden. Het Kulturhus zie 

ik dan ook als een sociaal en cultureel 

middelpunt van Holten. Naast bestuurslid zet ik mij tevens graag in voor de exposities in het 

Kulturhus en de Nagelhoutstichting. Hier krijgen we zowel van de exposanten als bezoekers erg 

goede reacties op.We hebben inmiddels een wachtlijst. Steeds meer mensen en vooral ook jonge 

mensen komen naar het Kulturhus. Het zou mij dan ook heel wat waard zijn als we het aanbod 

van activiteiten en voorzieningen de komende jaren kunnen behouden.”

Herman Deijk 

“DE POPOEFEN-
STUDIO IS ECHT 
EEN UITKOMST!”
Een pensioenadviseur die in een 

rockband speelt en zingt? Dat is 

niet de meest voor de hand 

liggende combinatie. Toch is 

Herman Deijk zo iemand. Sinds 

kort oefent hij wekelijks met vier 

kameraden in de gloednieuwe 

popoefenstudio in het Kulturhus. 

“Voor ons een uitkomst. Een oefenstudio compleet ingericht met professionele apparatuur vind 

je niet hier in de buurt en al helemaal niet voor maar € 7,50 per uur. Zeker ook voor jonge bands 

een aanrader! Daarnaast kom ik geregeld bij het Muziek Onderwijs Centrum voor gitaarles en ga 

ik graag naar de theatervoorstellingen hier. Ideaal dat je “om de hoek” naar het theater kunt. Na 

afl oop borrelen we nog altijd even gezellig na met z’n allen in Tastoe. Want dat vind ik vooral 

ook erg leuk van het Kulturhus, je komt altijd wel bekenden tegen. Ik vind het mooi dat het 

Kulturhus er is en ik raad verenigingen en clubs aan om zeker eens te komen kijken. Er zijn heel 

veel mogelijkheden om hier te vergaderen bijvoorbeeld. Vrees niet voor geluidsoverlast, de 

popoefenstudio is geluidsdicht!”

Remi de la Haye 

“WIJ HADDEN 
DE PRIMEUR 
MET ONS 
TROUWFEEST”

Remi en zijn vrouw Marjolein 

hebben wel een hele bijzondere 

herinnering aan het Kulturhus. 

Vorig jaar hielden zij hier 

namelijk hun trouwfeest. Met 

in de middag een lunch, diverse 

workshops en in de avond een 

diner en groot feest met band in de theaterzaal. “Het was even spannend, wij waren namelijk 

het eerste stel dat hier een trouwfeest hield. Maar alles is helemaal goed gegaan. We hebben 

een mooie dag gehad en alles was keurig geregeld.” Remi is naast zijn werk als projectleider bij 

Arcadis ook actief als fractievoorzitter bij de PvdA. Gemiddeld één keer in de maand vergaderen 

ze in het Kulturhus. “Het is goed bereikbaar, ook per openbaar vervoer. Bovendien willen de 

fractieleden van te voren nog wel eens een hapje eten. En dat kan natuurlijk prima bij Tastoe. Ik 

ben altijd warm voorstander geweest van een Kulturhus in Holten. En je ziet ook dat het een 

belangrijke ontmoetingsplaats is voor jong en oud. Van een bezoek aan de bibliotheek tot een 

avondje uit in het theater. Met recht een bruisend hart in Holten.”

Kristel Veltkamp

“KULTURHUS IDEALE PLEK 
VOOR ONDERNEMENDE 
HOLTENAREN”
Spreekstalmeester van ondernemersclub 

Amicitia, in de rol van Bad Girl bij de 

Kindervakantieweek en presentatrice van de 

modeshow op de Kerstfair. Kristel Veltkamp 

is als zelfstandig ondernemer actief betrokken 

bij het Kulturhus. Hoe mooi zou het zijn als 

het Kulturhus nog meer kan betekenen voor 

ondernemers, bijvoorbeeld door het 

aanbieden van fl exwerkplekken? “In Holten 

hebben we geen fl exwerkplekken. Zelf heb 

ik als zelfstandige wel behoefte aan een 

ontmoetingsplek voor ondernemers. En waar 

kan dat beter dan in het Kulturhus? Daarom ben ik samen met andere ondernemers aan het 

kijken hoe we dat kunnen opzetten, welke behoefte er is en hoe we het vorm kunnen geven. 

Daarnaast ga ik graag naar theatervoorstellingen. Dat je hier om de hoek gezellig een hapje kunt 

eten, naar het theater kunt en na afl oop nog even wat drinkt. Daar word ik wel blij van! En als 

tekstschrijver is de bibliotheek ook zo’n plek waar ik graag kom. Mijn droom is om hier ooit mijn 

eigen boek te mogen signeren!”

STEEDS MEER HOLTENAREN WETEN DE WEG NAAR HET KULTURHUS TE 

VINDEN. ER IS DAN OOK GENOEG TE DOEN EN TE BELEVEN. THEATER, FILM, 

KIDSCLUB, TIENERSOOS, LEZINGEN, CREATIEVE MIDDAGEN, DE BIBLIOTHEEK, 

DE KAARTCLUB, COMPUTER EHBO EN NOG MEER. VOOR IEDER WAT WILS. 

MAAR WAT HEEFT U EIGENLIJK MET HET KULTURHUS? WIJ VROEGEN HET 

VIER ONDERNEMENDE HOLTENAREN.

WAT HEBT U MET HET KULTURHUS?

COLOFON 
Contact:
Stichting Kulturhus Holten
Smidsbelt 6, 7451 BL Holten

E info@kulturhusholten.nl
I www.kulturhusholten.nl
T (0548) 80 19 30

Ontwerp en opmaak:
Youniq Creative, Holten
Drukwerk:
Drukkerij Roelofs, Enschede
Tekst:
Suzanne van Gaale, 
Tekst&Communicatieprojecten Holten
Beeld:
Suzanne van Gaale e.a.

NIEUW: PROFESSIONELE POPOEFENSTUDIO 
Wil je samen met je band oefenen bij 

jou in de buurt? Kom dan eens kijken 

bij onze popoefenstudio. Professioneel 

ingericht met volledige backline, 

geluidsdicht en een goede akoestiek. 

En dat voor maar € 7,50 per uur. 

Mail voor meer informatie naar 

reserveringen@kulturhusholten.nl
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*Kaarten zijn 

verkrijgbaar bij de 

bibliotheek of op 

kulturhusholten.nl
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MAART

TIP

7  Concert Jaap den Eilander 

(piano) en Mathilde de 

Man (zang) ‘Jane Austen’s 

Favourite Songs’ (Stichting 

Kunst & Cultuur)*

18  Brunch voor ouderen in 

Tastoe (ViaVie Welzijn)

14  Talentenjacht (Talenthus Holten)*

MEI

JANUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

FEBRUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MAART
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

APRIL
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MEI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

JANUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

FEBRUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MAART
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

APRIL
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MEI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA
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Favourite Songs’ (Stichting 

Brunch voor ouderen in 

Talentenjacht (Talenthus Holten)*
Talentenjacht (Talenthus Holten)*

JANUARIZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

FEBRUARIZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MAARTZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

APRILZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MEIZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MAART

JANUARIZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

FEBRUARIZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MAARTZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

APRILZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MEIZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

JANUARI

6  Lezing Frederike Upmeijer ‘Portretkunst’ 
(Stichting Kunst & Cultuur)

6  Start maandagochtendactiviteit Koersbal (ViaVie Welzijn)
7  Start dinsdagavondlessen Yoga (ViaVie Welzijn)
7  Start activiteit wekelijkse kaartclubavond (ViaVie Welzijn)
8 Start woensdagochtendlessen Yoga (ViaVie Welzijn)
9 Start donderdagochtendactiviteit Koersbal (ViaVie Welzijn)
10  Start expositie ‘De Nagelhoutreis van A.G. Gerritsen’ 

(t/m 5 mei, Nagelhoutzaal)
10  Start wekelijkse tienersoos So What!? (ViaVie Welzijn)
12  Brunch voor ouderen in Tastoe (ViaVie Welzijn)
14 Start wekelijkse cursus Volksdansen (ViaVie Welzijn)
15  Start wekelijkse cursus Seniorengym (ViaVie Welzijn)
15  Start KidsClub (ViaVie Welzijn)
16  Lilet never happened*
17  Literair concert Orion Ensemble ‘Haydn Live’ 

(Stichting Kunst & Cultuur)*
21  Lezing Ilvy Njiokiktjien, Fotograaf des Vaderlands* (Profoto)
24  Lezing Annemarie Postma ‘De helende kracht van 

acceptatie’* (Holtengroep)
24  Creatieve middag voor volwassenen (ViaVie Welzijn)
29  De Croods*

30  De Nieuwe Wildernis*
31  De Nieuwe Wildernis*

FEBRUARI

TIP

  Lezing Ilvy Njiokiktjien, Fotograaf des Vaderlands* (Profoto)

FEBRUARI

JANUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

FEBRUARI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MAART
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

APRIL
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA

MEI
ZO     MA DI      WO    DO     VR ZA
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1  Arie Koomen & Edo Brunner met ‘Pompen’ *

7  Lezing Henk Fransen ‘Het leven zoals het 

bedoeld is’ * (Holtengroep)

7  Creatieve middag voor volwassenen 

(ViaVie Welzijn)

12  Lezing Henk den Herder ‘Architect Frank Lloyd Wright’ 

(Stichting Kunst & Cultuur)

13  Tula *

13  Valentijnsmiddag (ViaVie Welzijn)

14  Eva Crutzen met ‘Bankzitten’ *

15  Start Expositie natuurfoto’s van Ton Smit (t/m 3 april)

15  Peutervoorstelling ‘Vandaag ben jij de krokodil’ 

(ViaVie Welzijn en bibliotheek)

15  Workshop Alan Gascoigne ‘Licks en tips voor 

leadgitaar en akkoorden’ (Talenthus Holten)*

21  Creatieve middag voor volwassenen

 (ViaVie Welzijn)

22  Brunch voor ouderen in Tastoe (ViaVie Welzijn)

26  Planes *

27  Borgman *

28  Ladies Night met de fi lm ‘Smoorverliefd’ *
JUNI

1  Postzegelshow (Holtense Postzegel Club)

7  Creatieve middag voor volwassenen 

(ViaVie Welzijn)

10  Start foto-expositie van Michel Wissink (t/m 4 juni, 

locatie Tuinstraat)

13  Donderdagavondfilm (titel wordt nog bekend gemaakt)*

15  Enge Buren met ‘De naakte waarheid’*

17  Lezing Carolien ten Bruggencate ‘De Noordelijke 

Figuratieven’ (Stichting Kunst & Cultuur)

21  Lezing Coen Vermeeren ‘UFO’s bestaan’ * (Holtengroep)

21  Creatieve middag voor volwassenen

(ViaVie Welzijn)

27  Donderdagavondfilm (titel wordt nog bekend gemaakt)*

29  Speelman & Speelman met ‘Optimisten’*
APRIL 
6  Brunch voor ouderen in Tastoe 

(ViaVie Welzijn)
7  Start foto-expositie Profoto (t/m 23 mei)
7  Start inschrijving Kindervakantieweek (ViaVie Welzijn)
9  Lezing R. Kemper Alferink ‘Boerderijen in Salland’ 

(Stichting Kunst & Cultuur)
10  Donderdagavondfi lm (titel wordt nog bekend gemaak)*
12  Ernest Beuving met ‘Klap van de korenmolen’ 

met Holtens popkoor Amazing *
19/20  Talent in ‘t Hus-weekend*
24  Donderdagavondfi lm (titel wordt nog bekend gemaak)*

TIP



GEZELLIG NAAR DE FILM!
DONDERDAG 16 JANUARI 

20.00 uur   |   € 5,50

Lilet Never Happened: een 
waargebeurd verhaal

In de Filippijnen werken veel jonge meisjes 

gedwongen in de prostitutie. Tien jaar 

geleden ontmoette fi lmmaker Jacco Groen de 

elfjarige Lilet, een Filippijnse kindprostituee 

die vecht om te overleven op de straten van 

Manilla. Haar droom is actrice te worden, 

maar haar moeder probeert haar voor geld 

uit te lenen aan rijke mannen. Lilet rent van 

huis weg en zoekt haar toevluchtsoord in 

een opvangcentrum, waar de Nederlandse 

hulpverleenster Claire haar vertrouwen 

probeert te winnen. Geen makkelijke taak, 

want Lilet is een rebels kind dat niet van 

regeltjes houdt en zich snel verveelt.

VRIJDAG 28 FEBRUARI

19.30 uur  |  € 10,- (incl. hapje en drankje)

LADIES NIGHTmet Smoorverliefd!
De heerlijke feelgoodfi lm Smoorverliefd, champagne, lekkere hapjes, leuke hebbedingen en op de 

foto met je vriendinnen. Het is er allemaal op deze leuke Ladies Night. Na afl oop krijg je een goed 

gevulde goodiebag mee! Tijdens de fi lm zwijmel je weg in de romantische verwikkelingen in de 

turbulente levens van vier vrouwen in Den Haag. Puberdochter Eva (Beatrice Hillen), haar chaotische 

moeder Judith (Susan Visser), haar brave tante Barbara (Anna Drijver) en ambitieuze grote zus Anna 

(Anna Raadsveld) maken er onder één Haags dak samen gezellig een potje van. Ze zijn mooi, moedig 

en verstandig, maar soms weten ze het ook even niet meer in een wereld vol prille verliefdheid, serial 

dating, ongebluste lust, affaires, kinderwensen en onverwoestbare oude liefdes.

DONDERDAG 30 JANUARI & 
VRIJDAG 31 JANUARI  

20.00 uur   |   € 5,50

De Nieuwe Wildernis:
een on-Nederlands 
goede natuurfi lm

Bekijk de Oostvaardersplassen door andere 

ogen en laat je meenemen in het ritme 

van de vossen, ganzen, ijsvogels, herten 

en de grootste kudde wilde paarden van 

Europa. Een paradijs in de zomer, maar o 

zo grimmig in de winter. Twee jaar lang 

volgden fi lmmakers het leven van de dieren 

in de Oostvaardersplassen. Het resultaat? 

Een natuurspektakel voor het hele gezin. 

Soms aangrijpend maar ook humoristisch en 

vertederend. En voor wie er geen genoeg van 

kan krijgen, hebben we een extra fi lmavond 

op vrijdag 31 januari.

DONDERDAG 13 FEBRUARI 

20.00 uur   |   € 5,50

Tula: Terug in de tijd naar 1795 

Jeroen Krabbé en Derek de Lint vertolken de 

rollen van gouverneur De Veer en Baron van 

Westerholt in deze fi lm over de slavenopstand 

op Curaçao in 1795. Een opstand die met 

geweld werd neergeslagen door de blanke 

overheersers. Tula is een slaaf op Curaçao 

en wordt zich steeds meer bewust van de 

ongelijkheid tussen zwart en wit. Hij wil via 

een vreedzame weg de slavernij afschaffen en 

wordt een held onder de slavernijbevolking. 

Maar al snel beseft hij dat hij dit idealistische 

idee moet laten varen om samen met de 

andere slaven te vechten voor vrijheid, 

gelijkheid en broederschap.

NAAR DE FILM?
WWW.KULTURHUSHOLTEN.NL OF BIJ DE BIBLIOTHEEK

OP DE DAG ZELF KUN JE KAARTJES KOPEN. MAAR WIL JE ZEKER 
ZIJN VAN EEN PLEK, RESERVEER DAN JE PLAATSEN ALVAST VIA

LADIES 

NIGHT

INFOKRANT
EN HOLTEN
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VIAVIE WELZIJN VAN START

Koersbal (start, 15 keer) ma. mi. 6 jan. en do. mi. 9 jan.

Yoga (start, 15 lessen) di. av. 7 jan. en wo. mo. 8 jan.

Tienersoos (start, wekelijks) vrij. av. 10 jan.

Brunch Tastoe zo. 12 jan.

Volksdansen (start, 14 lessen) di. mi. 14 jan.

Kidsclub (start, wekelijks) woe. mi. 15 jan.

Seniorengymnastiek (start, 14 lessen) woe. mi. 15 jan. 

Creatieve middag (tweewekelijks) vrij. mi. 24 jan.

Valentijnsmiddag (senioren) do. mi. 13 feb.

Peutertheater (bibliotheek) za. mo. 15 feb. 

Brunch Kulturhus za. 22 feb.

NL Doet vrij. 21 en za. 22 mrt.

Brunch Tastoe zo. 6 apr.

Inschrijven KinderVakantieWeek va. ma. 7 apr.

Roefeldag woe. mi. 16 apr.

Brunch Tastoe zo. 18 mei

Hemelvaartsfietstocht do. 29 mei 

Brunch Kulturhus zat. 28 jun.

KinderVakantieWeek 7 t/m 10 jul.

Maar…dit is niet alles! ViaVie Welzijn heeft nog veel meer te bieden. Van Gastouderopvang tot Repaircafé. Nieuwsgierig? Check www.viaviewelzijn.nl 

STUDIO 
JEUGDHONK 
GEEFT TALENT RUIMTE
Zelf muziek maken, samen met muziekvrienden 

spontaan een band vormen en oefenen in een 

echte studio: welke jongere die veel van muziek 

houdt wil dat niet? Sinds kort is dit in Holten 

mogelijk. Studio Jeugdhonk in Jeugdhonk De 

Liesen is een ruimte waar bands kunnen 

oefenen en hun muziek kunnen opnemen. 

“Op het Jeugdhonk praten jongeren veel over 

muziek”, vertelt jongerenwerker Ralph de Boer. 

“We draaien hier muziek en praten over idolen, 

maar tot nu toe was het niet mogelijk om zelf 

muziek te maken. Vanaf nu kan dat in onze 

Studio. Daar zijn we heel blij mee.” Alle jongeren 

die het jeugdhonk bezoeken, kunnen in de studio 

terecht. Ook als zij nog nooit samen muziek 

gemaakt hebben. De jongerenwerkers zorgen er 

voor dat de muziekliefhebbers elkaar vinden en 

wijzen ze op de mogelijkheden die de studio 

biedt. “In de Studio kunnen ze drummen, (bas)

gitaar spelen, keyboard spelen en zingen”, zegt 

Ralph. “Maar het is ook mogelijk om met behulp 

van de computer elektronische beats en 

melodielijnen toe te voegen.” Dat de Studio een 

succes wordt, is wel duidelijk. Een aantal 

enthousiastelingen maakt er nu al gebruik van. 

In januari wordt de Studio die onderdeel 

uitmaakt van ‘Talenthus Holten’ officieel 

geopend. Jongeren krijgen dan de gelegenheid 

geven om te komen kijken in de studio. ”Tijdens 

de opening organiseren we workshops”, laat 

Ralph enthousiast weten. “Jongeren krijgen de 

gelegenheid om aan de slag te gaan en samen 

muziek te maken. Momenteel wordt er in de 

studio gewerkt aan een speciale openingsrap. 

Met deze rap laten we horen wat er tot stand 

kan komen in zo’n super vette voorziening.” 

Details over de datum van de opening 

en het complete programma vindt u op 

www.facebook.com/jeugdhonkdeliesen 

en www.viaviewelzijn.nl. 

Kapotte spullen weggooien? 

Dat kan later altijd nog! 

Bezoek eerst het Repair Café in Holten en ga 

samen met onze vrijwilligers aan de slag met 

je kapotte apparaat. Het kan iedere eerste 

vrijdag van de maand tussen 13.30 - 16.30 uur 

in de Liezenboerderij. 

“ViaVie Welzijn is een welzijnsorganisatie 

nieuwe stijl”, vertelt directeur Inge Hiddink. “Dat 

betekent dat we luisteren naar de wensen van 

burgers en vervolgens aan de slag gaan met 

het bij elkaar brengen van de juiste partijen. We 

hebben dus vooral een coördinerende rol. Maar 

uiteraard blijven we ook een aantal zaken zelf 

organiseren en staat ons vertrouwde team voor alle inwoners van 

Rijssen-Holten klaar.” 

ViaVie Welzijn wil dicht bij de burgers staan en zo veel mogelijk 

signalen oppikken en daar op inspelen. Daarom zal zij zich de 

komende jaren vooral richten op het wijkgericht werken, het bij 

elkaar brengen van mensen en het stimuleren van vrijwilligerswerk. 

“Op deze manier geven we vorm aan de 

participatiesamenleving waarin iedereen 

meedoet”, vertelt voorzitter van het bestuur, Hijn 

Bondrager. De rol van de overheid verandert. 

Zij trekt zich steeds meer terug en vraagt van 

ons allemaal een actieve rol in de samenleving. 

ViaVie Welzijn biedt daarin burgers de helpende 

hand door vraag een aanbod bij elkaar te brengen en zelf ook 

activiteiten te organiseren, mits daar behoefte aan is.“

De organisatie werkt vanuit twee locaties, het Kulturhus in Holten en 

het Medisch Centrum in Rijssen en is bereikbaar via telefoonnummer 

0548 36 27 55. Meer informatie over de diensten van ViaVie Welzijn 

vindt u op www.viaviewelzijn.nl

Opgetogen kinderstemmetjes klinken 

er dagelijks op een van de drie 

peuterspeelzalen van ViaVie Welzijn in 

Rijssen-Holten. Elk dagdeel in de week is het 

voor een groep peuters tussen twee en een 

half en vier jaar tijd om lekker te gaan spelen. 

De kinderen staan te trappelen om met hun 

leeftijdgenootjes de wereld te ontdekken. 

Spelenderwijs stimuleren de professionele 

leidsters, ondersteund door een grote groep 

vrijwilligers, op peuterspeelzaal Dribbel in 

Holten en De Speeldoos en Roezemoes in 

Rijssen, de ontwikkeling van de peuters. Wat 

het eerste opvalt als je een stap in één van 

de peuterspeelzalen zet, zijn de verschillende 

hoeken. In de huishoek wordt ‘een lekker eitje 

gebakken’ voor de juf en in de bouwhoek zijn 

kinderen bezig de hoogste toren te bouwen. 

Aan tafel maken enkele kinderen een mooi 

kunstwerk. Je hoort het gezellige gebabbel 

op de achtergrond.

De leidsters vertellen enthousiast dat ze door 

het jaar heen aan verschillende thema’s 

werken. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Kunst 

natuurlijk’,’ Mmmm… lekker eten’ of ‘ Ik en jij’. 

Door boekjes voor te lezen, te spelen in de 

verschillende hoeken, creatief bezig 

te zijn en uitstapjes te maken gaat een 

thema leven voor de peuters. Vol trots 

wijst een peuter het mooie schilderij aan 

dat hij met zijn groepsgenootjes heeft 

gemaakt. De kleuren spatten van het doek 

en hij vertelt ons enthousiast welke kleuren 

hij heeft gebruikt. Spelenderwijs leren de 

peuters zo veel woorden en begrippen. 

Voor peuters die met name bij de 

taalontwikkeling wat extra ondersteuning 

kunnen gebruiken, bestaat het programma 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Dit programma biedt kinderen stof om 

spelenderwijs en op hun eigen manier hun 

taalontwikkeling extra te stimuleren. Dit 

alles met de bedoeling om zo min mogelijk 

kinderen met een taalachterstand aan het 

basisonderwijs te laten beginnen. 

Naast de drie peuterspeelzalen van ViaVie 

Welzijn is in Rijssen nog peuterspeelzaal 

’t Kruimeltje en in Dijkerhoek peuterspeelzaal 

’t Knötterheukske. Ook voor deze 

peuterspeelzalen verzorgen medewerkers 

van ViaVie Welzijn de coördinatie. 

Meer weten over de peuterspeelzalen 

of uw peuter inschrijven? kijk dan op 

www.viaviewelzijn.nl of bel met 

(0548) 36 27 55.

Een nieuw jaar, een nieuw begin en 

een nieuwe welzijnsorganisatie: ViaVie 

Welzijn!  De voor u vertrouwde organisaties 

Stichting Sociaal Cultureel Werk Holten, 

Stichting Welzijn Ouderen Rijssen-Holten 

en Peuterspeelzaal Roezemoes vormen 

vanaf nu samen de nieuwe Stichting ViaVie 

Welzijn. Onder deze naam verzorgen zij 

een breed scala welzijnsdiensten: van 

peuterspeelzaal tot ouderenadvies en van 

tienersoos tot buurtwerk. Ook het Service 

Punt Vrijwilligers en de gastouderopvang 

zijn onderdeel van ViaVie Welzijn.

SPELENDERWIJS
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DONDERDAG 27 FEBRUARI

20.00 uur   |   € 5,50

Borgman

Wat doe je als een zonderlinge en onbekende 

man bij je aanbelt met de vraag of hij in 

bad mag? Het overkomt de welgestelde en 

arrogante familie Van Schendel. Huisvader 

Richard weigert de zonderling Borgman. 

Borgman lijkt verdwenen, maar niet voor lang. 

Plotseling duikt hij op verschillende plekken 

op en wordt een steeds groter onderdeel 

van Marina’s leven. Op een gewiekste, haast 

onoverkomelijke wijze speelt hij Richard, 

Marina, hun drie kinderen en de Deense au 

pair Stine tegen elkaar uit. Een absurdistische 

thriller van Nederlands bekendste fi lmaker 

Alex van Warmerdam. 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 

15.00 uur   |   € 4,00  

Planes: een vliegtuigje met
hoogtevrees 
Dusty is een klein sproeivliegtuigje dat er van 

droomt om mee te doen aan ’s werelds meest 

spannende en opwindende luchtrace rond de 

wereld. Er zijn echter twee problemen: hij is 

niet gemaakt om te racen en hij heeft ook nog 

eens hoogtevrees. Gelukkig ziet Skipper, een 

oude uitstekende vlieger, talent in Dusty en 

helpt hem zijn droom te verwezenlijken. Met 

hulp van nieuwe en oude vrienden, maakt Dusty 

zijn motoren gereed om hoogtes te bereiken 

waarvan hij nooit had durven dromen.

WOENSDAG 29 JANUARI

15.00 uur   |   € 4,00  
De Croods: een oergrappig 
avontuur
Ga mee op avontuur in de prehistorie met de 

familie Croods. Ze leven in een donkere grot 

die ze alleen durven te verlaten om eten te 

zoeken. Totdat er een aardverschuiving is en 

ze op zoek moeten naar een nieuw plekje. 

Gelukkig krijgen ze hulp van Guy, een 

intelligente jongen die de familie door de 

nieuwe wereld heen loodst. Een hartstikke 

leuke fi lm vol avontuur en waarin van alles 

gebeurt. Maar ook een fi lm die je laat zien 

dat je soms gewoon dingen moet durven doen.

LEUKE KINDERFILMS OP 
DE WOENSDAGMIDDAG

Reserveer ook 
donderdagavond13 maart, 27 maart, 10 april en 24 april in je agenda. De films die we dan draaien maken 
we in februari 

bekend.

SPOTLIGHT 
OP...

DATA OM 
TE NOTEREN

NIEUWS

BEELD-
SPRAAK

TIP!

Inge Hiddink Hijn Bondrager



10 januari t/m 
  5 mei 2014 

collectie 

 Nagelhout

van A.G. GerritsenA.G. GerritsenA.G. Gerritsen
NagelhoutreisNagelhoutreis

de

De Nagelhoutzaal 
Kulturhus
Smidsbelt 6, Holten

Maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. 

Toegang gratis. De Nagelhoutzaal is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

www.nagelhoutcollectie.nl

In de winterexpositie in de 

Nagelhoutzaal te Holten wordt werk 

getoond van de Deventer kunstenaar 

A.G. Gerritsen 1897-1989. Een aantal 

zonnige Zuidfranse aquarellen, en ook 

enkele tekeningen zullen de in 1952 

gemaakte reis in beeld brengen.

Mevrouw G.J. R. te Holten 

Het bevalt mij hier in De Diessenplas in Holten heel goed. Alleen: vroeger 
ging je naar huis en nu ga je naar je kamer. Dat is toch wel een verschil. Bijna 

een jaar geleden is bovendien mijn man overleden. Wij waren 65 jaar getrouwd en 
zijn samen in december 2011 in De Diessenplas komen wonen. Alle medewerkers 
hier zijn heel vriendelijk en ook het eten is prima voor mekaar. Holten is wel bekend 
terrein voor mij. Ik heb er zo’n 40 jaar gewoond, hoewel ik eigenlijk uit Laren 
(Gld.) kom. Holten is dus heel vertrouwd. Dat vind ik wel prettig.

zorg dichtbij
Verhalen over   

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl/dichtbij


