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De Volendamse palingsound is al
vijftig jaar een muzikaal begrip in
Nederland. The Mon Amour Band
uit het vroegere vissersdorp, met
in de gelederen drummer Jack
Veerman uit BZN, brengt zaterdag-
avond in ’t Spieker een selectie uit
het repertoire van onder meer the
Cats, BZN, George Baker Selec-
tion, Jan Smit, Nick & Simon en
de 3J’s ten gehore. Het decor is vol-
ledig uitgevoerd in de Volendam-
se stijl en op het achterdoek zijn
foto’s en clips te zien.

Zaterdag, Eibergen, Kerkstraat 30,
20.00 uur. Entree 24,50 euro.

Noota Duo
Het Noota Saxophone Duo ver-
zorgt vrijdagavond in de Weem-
hof het tweede klassieke concert
van dit jaar. De in Ruurlo opge-
groeide Marijke Schröer en de
Spanjaard David Cristóbal Litago
nemen een muzikale sprong door
de tijd: van barok tot hedendaagse
muziek. Het tweetal bespeelt zes
verschillende saxofoons. Dit blaas-
instrument staat tijdens het con-
cert centraal.

Vrijdag, Borculo, Weemhof 5, 20.00
uur. Entree: 15 euro (volwassenen) en
7,50 euro (tot 18 jaar).

Maagdenburcht
Wie van de meisjes in het dorp
krijgt dit jaar de kuisheidsprijs?
Daar draait het om in de klucht
Maagdenburcht, die de Beltrumse
toneelgroep DOEK vrijdag- en za-
terdagavond ten tonele brengt in
café Dute. Overige uitvoeringen:
donderdag 3 maart, zaterdag 5
maart. Aanvang: 20.00 uur. En op
zondag 6 maart is er een middag-
voorstelling: aanvang 14.30 uur.

Vrijdag en zaterdag, Beltrum, café Du-
te, Meester Nelissenstraat 16, 20.00
uur. Entree: 6 euro.

On Stage Tour
De laatste voorronde van de Rabo
On StageTour, een springplank
voor creatief talent, is vrijdag-
avond in Schouwburg Lochem.
Van de zes deelnemende acts gaan
er twee naar de On Stage-finale
op 28 mei in de Zutphense Hanze-
hof. In Lochem treden de volgen-
de artiesten op: de Hanzestad-
band (Zutphen en omgeving, big-
band), Mart Hillen (Lichtenvoor-
de, sologitarist), Erik Knoef (Vor-

den, cabaretier), Music Maatje
(Zelhem, zangduo), Ellis Schutten
(Harreveld, zang met pianobegelei-
ding) en One Night Riders (Zut-
phen, muziekduo).

Vrijdag, Lochem, Oosterwal 22, 19.30
uur. Entree 7,50 euro.

Pink Project
De Nederlandse coverband Pink
Project brengt de muziek van
Pink Floyd opnieuw tot leven tij-
dens de Coming Back To Life Tour
in Theater De Storm. Pink Project
is opgericht in 1994 met als doel
de optredens van Pink Floyd zo
goed mogelijk te reproduceren
met dezelfde intentie en emotie
als de originele shows.

Zaterdag, Winterswijk, Haitsma
Mulierweg 11, 20.15 uur. Entree:
27,50 euro.

Classic WM
Het regionaal koor Classic WM
brengt zaterdagavond in de Oude
Calixtuskerk opera- en operette-
melodieën ten gehore, waaronder
grote koorwerken van Verdi, Mo-
zart en Rossini, soms met solis-
ten. Dirigent is Emile Engel, pia-
nist Cathelijne Maat. Het Winters-
wijks Koperkwartet doet ook mee.

Zaterdag, Groenlo, Mattelierstraat 5,
20.00 uur, entree 15,00 euro.

Appeltaartconcert
De dag beginnen met muziek en
zelfgemaakt gebak: dat kan zon-
dag in Café Kuppers tijdens het ap-
peltaartconcert van muziekvereni-
ging Amicitia. Daar treden de mal-
letband, het jeugdorkest en het
harmonieorkest van Amicitia op.

Zondag, Rietmolen, Pastoor C.M. van
Everdingenstraat 21, 11.00 uur, en-
tree gratis.

Koorvesper
De kerk- en muziekserie Musica Ja-
cobi van 2016 begint zondag in de
Jacobskerk met een koorvesper.
Die staat in het teken van de veer-
tigdagentijd. Er worden psalmen
van opgang en de Christushymne
gezongen. De Zonnebrinkcantorij,
Henk Vis (lector) en Annelies
Slöetjes (orgel) werken mee.

Zondag, Winterswijk, Markt 1, 19.00
uur, entree gratis.

ARNHEM. De provincie Gelder-
land moet jaarlijks 10 miljoen eu-
ro extra uittrekken voor het groot
onderhoud van wegen, bruggen
en viaducten. Als ze dat niet
doet, gaan de provinciale wegen
steeds meer scheuren vertonen.

Tot die conclusie komt de Re-
kenkamer-Oost na een onder-
zoek van het groot onderhoud
van de 2.500 kilometer aan pro-
vinciale wegen, 340 bruggen en
viaducten en 6.000 duikers.

De provincie besloot een paar
jaar geleden al het budget voor
groot onderhoud te verhogen
van 29,5 miljoen naar 41 miljoen
euro. Maar volgens de Rekenka-
mer is dat nog altijd niet genoeg.

Er moet jaarlijks nog eens 10 mil-
joen bij. Dat komt vooral doordat
veel bruggen zijn gebouwd in de
periode tussen 1930 en 1950, en
een levensduur van tachtig jaar
hebben. Dat betekent dat er tot
2030 nog veel groot onderhoud
op de provincie afkomt. Die heeft
daar nog geen rekening mee ge-
houden.

Volgens gegevens van de pro-
vincie zelf is 17 procent van de
wegen in matige staat en is 5 pro-
cent er slecht aan toe. Bij de brug-
gen en viaducten is de onder-
houdsstaat gemiddeld iets beter.
De Elsterbrug over de A325 tus-
sen Arnhem en Nijmegen geldt
als een van de slechtst onderhou-

den provinciale viaducten en
moet worden opgeknapt.

Gedeputeerde Staten nemen
het rapport van de Rekenkamer
serieus en gaan op zoek naar het
benodigde geld. De provincie
heeft miljarden op de bank staan,
maar kan door strenge wet- en re-
gelgeving dat geld niet allemaal
zomaar ineens uitgeven. Op ver-
keersgebied heeft al het beschik-
bare geld al een bestemming ge-
kregen.

Overigens is Gelderland niet
uniek. De Rekenkamer voerde
hetzelfde onderzoek ook in buur-
provincie Overijssel uit en kwam
daar tot soortgelijke conclusies,
door vergelijkbare oorzaak.

door Jelle Boesveld
BORCULO

E
en vriendje zoals jij.
Zo heet de cd die
Laura Leferink (17)
uit Borculo en Joy
Hofhuis (18) uit Al-
bergen hebben opge-

nomen. Met dat album willen ze
basisschoolleerlingen in de leef-
tijd van 4 tot 6 jaar op een leuke
en leerzame manier kennis laten
maken met muziek.

Het is een cd met een bood-
schap. Want in de elf kinderlied-
jes komen thema’s als pesten,
vriendschap, afscheid, verdriet
en pijn aan bod. „En de kinderen
maken meteen kennis met tellen,

ritme en verschillende muziek-
soorten”, vertellen de twee muzi-
kale meiden enthousiast.

Joy en Laura doen de oplei-
ding Ondernemend Artiest aan het
ROC van Twente in Almelo. Ze
lopen twee dagen in de week sta-
ge bij Crossroads Studio’s in Bor-
culo en ontwikkelen daar als
stageopdracht een muzieklespak-
ket voor kleuters.

Hoe ze op het idee kwamen?
„Ik hou heel erg van muziek”, ver-
telt Laura. „En ik vind het ontzet-
tend leuk om met kinderen te
werken. We moesten zelf een sta-
ge regelen en zo kwamen we op
het idee om een kinder-cd op te
gaan nemen.”

Maar zijn er niet al heel veel
cd’s met kinderliedjes? „Ja, dat
klopt”, zegt Joy. „Maar niet een
cd met een compleet lespakket
voor kinderen in de leeftijd van 4
tot 6 jaar. We hebben uiteraard re-
search gedaan. Wat wij doen, is
echt nieuw.”

Vluchtelingen
Joy en Laura hebben de cd opge-
hangen aan een zelfgeschreven
verhaal over het aapje Max en het
jongetje Sam. „Max woont in het
bos met zijn familie. Maar het
bos wordt gekapt en daarom
moet Max vluchten naar de stad.
Daar ontmoet hij Sam, een jonge-
tje dat zich over het aapje ont-
fermt. Samen beleven ze allerlei
avonturen”, vertelt Laura.

„Het thema is actueel”, zegt

Emiel Hietbrink, eigenaar en sta-
gebegeleider bij Crossroads Stu-
dio’s in Borculo. „Het gaat nu om
een aapje dat moet vluchten,
maar dat zou natuurlijk ook zo-
maar een Syrisch jongetje kun-
nen zijn. Zo kun je het vluchtelin-
genprobleem ook voor jonge kin-
deren inzichtelijk maken.”

Er zit dan ook zeker een peda-
gogische boodschap verpakt in
de nummers. „Het is niet zomaar
een cd met leuke kinderliedjes.
Elk nummer is opgehangen aan
een ander thema. Zo is er een vro-
lijk dansnummer, maar ook een
liedje dat gaat over wat je moet
doen als je niet kunt slapen of als
je verdriet hebt.”

De teksten van de elf num-

Joy Hofhuis (18) uit
Albergen drumt in de
meidenband Into the
Flow en doet opleiding
Ondernemend Artiest

Podium

Laura Leferink (17) uit
Borculo zingt in de
Nijha-band en volgt aan
het ROC de opleiding
Ondernemend Artiest

� � �

Laura Leferink en Joy Hofhuis maken cd om kinderen
van 4 tot 6 jaar kennis te laten maken met muziek.
„Met een actueel thema over vluchten en vriendschap.”

� � �

● Roc-studenten uit Borculo en Albergen duiken

Een vriendje
zoals jij: cd met
een boodschap

� De Nederlandse coverband Pink Project brengt de muziek van Pink Floyd
opnieuw tot leven in Theater De Storm. foto Pink Project

The Mon Amour Band
brengt palingsound
ten gehore in ’t Spieker

Provincie moet meer geld steken
in onderhoud wegen en bruggen
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Needenaar Hein Olminkhof is vrij-
dag op 72-jarige leeftijd overleden.
De Needse oud-ondernemer van
Loonbedrijf Olminkhof ligt don-
derdagavond voor het afscheid op-
gebaard in de werkplaats van het
loon- en grondverzetbedrijf aan
de Borculoseweg. Olminkhof was
in het verleden actief bij het Need-
se carnavalsgenootschap de Vlear-
muze. Hij trad eind 1992 aan als
prins Hein d’n Earst’n, met als adju-
dant Ad van Baal. Olminkhof was
verder nauw betrokken bij de ka-
tholieke Sint Paulusparochie. Hij
kreeg eind 2012 een ereteken van
de Gregoriusvereniging, omdat hij
veertig jaar lid was van het kerk-
koor.

So you think you’re an instructor? In
het kader van de bekende talenten-
shows op televisie gaat sport- en
healthcenter The Chariot in Eiber-
gen nu in de fitnesswereld op
jacht naar nieuwe, talentvolle
sportinstructeurs.
De talenten doen zaterdag auditie
in de sportschool aan de Nijver-
heidsstraat voor de lesprogram-
ma’s bodybalance, bodycombat,
bodypump, bodystep en spinning
onder het toeziend oog van een ju-
ry. Voor wie goed genoeg wordt
bevonden, bestaat de mogelijk-
heid om een opleiding te volgen
tot fitnessinstructeur.

www.thechariot.nl

De KunstKring Ruurlo heeft een
nieuwe cursus in het programma
opgenomen: ‘De kunst van het
tengelen’. Die wordt binnenkort
op vier maandagochtenden gege-
ven door leidster Josée van der
Staak uit Vorden. Tengelen is een
vorm van tekenen, die ook beoe-
fend kan worden door degenen
die nog nooit tekenden. Het gaat
om de herhaling van lijnen en vor-
men binnen een van tevoren vast-
gestelde vorm. De cursus is op 7
en 21 maart en op 11 en 18 april in
het Kunstkringatelier in het Kul-
turhus aan de Nieuwe Weg in
Ruurlo. Info: tel. 0573-451245.

www.kunstkringruurlo.nl

Talentenjacht
bij The Chariot

Hein Olminkhof
overleden

De kunst van
het tengelen

Wie wil de muzikale
avonturen van het aapje
Max en Sam meemaken?
Laura Leferink en Joy
Hofhuis zoeken basis-
scholen in de regio waar
ze hun zelfgemaakte leu-
ke en leerzame muziek-
les voor leerlingen in de
groepen 1 en 2 kunnen
geven.
„Dat kan aan de hand
van ons lespakket met
de cd vol kinderliedjes,
een boekje met de avon-
turen van Sam en Max
en een stripverhaal”,

zegt Joy.
De juf of meester
kan de verhaal-
tjes voorle-
zen, tekenin-
gen laten
zien en het
bijbehoren-
de liedje
van de cd
laten horen.
„Maar we
kunnen ook
naar school komen
om de liedjes live te spe-
len”, zegt zangeres Lau-
ra, die daarbij begeleid

wordt door Joy op gitaar.
„Zo kunnen we

meteen ook sa-
men met de

kinderen
dansjes
doen, die
bij de
nummers

horen.”
De kleuters

leren met de
kinderliedjes

niet alleen wat tel-
len en ritme is, maar
ook dat je niet moet pes-
ten en hoe je omgaat

met verdriet. Ook heb-
ben Leferink en Hofhuis
een nummer geschreven
over opstaan. „Het gaat
over wat er allemaal
moet gebeuren in de och-
tend. Bijvoorbeeld tan-
denpoetsen, handen was-
sen en eten”, vertelt Lau-
ra.
De muziekles van Laura
en Joy duurt ongeveer
drie kwartier.

facebook.com/apennoot-
jecd of via mail:
apennootjecd@gmail.com

BORCULO/LEIDEN. Het Algemeen Gemengd Koor (AGK) Borculo heeft op
de Scratch Muziekdagen in Leiden delen van de Carmina Burana van Carl
Orff en The Armed Man van Karl Jenkins uitgevoerd. In het weekend van 9
en 10 juli doet AGK dat in de Royal Albert Hall in Londen. foto AGK Borculo

mers hebben de meiden zelf ge-
schreven. En de muziek is zelf ge-
componeerd. „Er komen verschil-
lende muziekstijlen als rock, reg-
gae, ballads en blues aan bod”,
zegt Laura.

Mascotte
De cd is opgenomen bij
Crossroads Studio’s. Laura heeft
de nummers ingezongen en Joy
kroop achter het drumstel. Laura:
„Verder hebben we goede muzi-
kanten gevonden om hieraan mee
te werken. Zo speelt mijn moeder
Henny van Weelden toetsen.”

Verder werken gitarist Vincent
van Vliet uit Oldenzaal en bassist
Paul Verberne uit Borculo mee
aan de cd. „De opnames waren

heel leuk en relaxed. Alles stond
er eigenlijk in een dag op. Alles
wordt nu afgemixed door Hans
Zinger uit Borculo en de volgende
maand komt de cd uit. Daarbij
hoort nog een boekje en een strip-
verhaal. Het wordt echt een com-
pleet lespakket.”

Het aapje Max is de mascotte
van het project. Laura en Joy heb-
ben daarvoor alle creatieve talen-
ten in de familie aangesproken
voor het maken van tekeningen
en zelfs voor een echte knuf-
fel-aap, compleet met T-shirt van
hun project Apennootje. Het geld
voor het project? Dat hebben ze
met crowdfunding en sponsors
bij elkaar weten te brengen.

Op zaterdag 6 maart staan de
meiden op het Van Heekplein in
Enschede voor de promotie van
hun project. „We hebben er heel
veel zin in.”

AGK naar Londen

Meester of juf
kan verhaal

voorlezen en
liedjes van cd
laten horen of
Laura en Joy

laten optreden

NEEDEEIBERGEN RUURLO

studio in voor muziekproject voor jonge kinderen ● Cd komt in maart uit

� Laura Leferink (links) en Joy Hof-
huis met hun mascotte: het aapje
Max. foto Lars Smook Gezocht: basisscholen die avonturen

van Max en Sam willen meemaken


