Nieuwsbrief OLDENIEL – voorjaar 2022

Van de voorzitter
We zijn het nieuwe seizoen gestart. En
hoe! Vorig jaar zaten we met een heel
klein aantal gasten te bibberen op ons
terras op de eerste ‘schenkdag’, nu was
het prachtig weer, hadden we een
ingelaste culturele middag en draaiden
we een prachtige omzet! Alle baksels
en versnaperingen waren uitverkocht
aan het eind van de dag. Wat een feest.

leverde tot onze verrassing 12 nieuwe
vrijwilligers op! We moesten een apart
inwerkprogramma verzinnen om al die
mensen in korte tijd wegwijs te maken.
Het is gelukt EN het was erg gezellig.
Een warm welkom aan alle nieuwe
mensen!
Normaal gesproken begint onze
culturele commissie in februari met het
vullen van het culturele programma.
Meestal kost dat wat moeite, want onze
vaste optreders hebben zo hun eigen
planning en dan valt het soms niet mee
het programma sluitend te krijgen. Nu,
na corona, bleek er nog weinig planning
te zijn en wel heel veel enthousiasme
weer te kunnen optreden. We hebben
dit seizoen in plaats van zes culturele
middagen, maar liefst NEGEN! Dat
wordt genieten!

Sowieso zijn we het seizoen goed
begonnen.
Door
verhuizing
en
achteruitgang van krachten hadden een
aantal vrijwilligers aangegeven te
moeten
stoppen
met
hun
werkzaamheden voor Oldeniel. We
hebben in januari van dit jaar een
gerichte campagne opgezet via de huisaan-huisbladen in de regio, onze
facebookpagina
en
de
vrijwilligersvacature-banken in Hattem
en Zwolle om vrijwilligers te werven. Dat
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Als we een seizoen kunnen draaien
zonder corona en zonder hoog water en
met de €1000,- subsidie die we in 2021
kregen van Stichting De Gasthuizen in
Zwolle, waarmee we weer een kleine
reserve hebben opgebouwd om
vandalisme-schade te herstellen – hoe
fijn zou het zijn als we daarvan
gevrijwaard zouden blijven, dit seizoen
– EN met subsidies van de gemeentes
Hattem en Zwolle die ons door de
corona-schade heen hielpen, dan zie ik
de toekomst van de theeschenkerij
zonnig in! We gaan er weer voor. Kom
vaak bij ons kijken en luisteren en
genieten van de ongedwongen sfeer en
de lekkere dingen die we voor onze
bezoekers in de aanbieding hebben.
Het uitzicht op de IJssel doet de rest.
Harma Scholtens

VRIENDEN van OLDENIEL
Theeschenkerij Oldeniel is een
stichting die alleen werkt met
vrijwilligers en zonder subsidies.
Wij zijn wel afhankelijk van
Vrienden en kunnen elke Vriend
goed gebruiken.
De Theeschenkerij steunen? Dat
kan al met tien euro per jaar.
Je kunt een bedrag overmaken op
NL89TRIO0390388904 t.n.v.
Stichting Culturele Theeschenkerij
Oldeniel te Zwolle.
Als Vriend krijg je tweemaal per
jaar een nieuwsbrief. Wil je meer
informatie? Ga naar oldeniel.nl en
stuur een e-mail met je vraag.
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Programma Culturele Middagen Oldeniel 2022
iedere laatste zondag van de maand EN nog wat extra!
aanvang steeds: 14:30 uur

1 mei Het Hanzekoor Zwolle
Een nederpopkoor bestaande uit 55 enthousiaste mannen en vrouwen, onder leiding
van Margriet Bruggemans, ondersteund door toetsenist Reinder van Raalte en drummer
Jos Laverman.
29 mei Shantycrew Buitenboord
Shantycrew Buitenboord komt uit Zwolle, zingt Shanty's en Seasongs. De crew
treedt op bij festivals en heeft regelmatig gezongen tijdens de Wereldhavendagen in
Rotterdam!
26 juni Klarinjo Klarinettensemble
Een groep van ongeveer 20 klarinettisten die alle soorten klarinetten bespelen, van
hoog tot laag. Van klassiekers uit de popmuziek tot traditionele melodieën.
10 juli MAX EN MARIA
Een muzikaal duo. Naast Nederlands- en Engelstalig repertoire van vroeger en nu
zingen ze ook eigen werk. MAX speelt gitaar en MARIA swingt met toeters en bellen.
Het publiek wordt bij de show betrokken d.m.v. het VerzoekBoek, “roept u maar ...!”
31 juli Less is More band
Een muzikale familie van zes mensen met cornetten, trombone, en tuba’s. Een
kleine brassband die bekende klassieke muziek met populaire muziek verbindt.
21 augustus Kunstgilde Hattem
Kunstenaars aan het werk
Onder de noemer ' Kunst aan de IJssel' worden verschillende kunstwerken
vervaardigd, waaronder schilderijen, kunstwerken van textiel en sieraden.
28 augustus Om de Hoek
Om de Hoek speelt tijdloze nummers uit de popmuziek; via Paul Simon en het
Electric Light Orchestra naar Krezip of George Ezra. Ingetogen of uitbundig, altijd
akoestisch.
11 september Cinnamon
Cinnamon bestaat uit 6 personen: gitaar, harp Ierse pipes en fluiten, trekzak en
bodhran. Ierse folk op geheel eigen wijze. Traditioneel en nieuw, instrumentaal en met
zang.
25 september HomeMaids
Heleen Greeve, Bernadette Verbiesen en Marinka van Zwieten zijn de HomeMaids.
Drie vrolijke dames die bekende popsongs op geheel eigen wijze ten gehore brengen.
16 oktober Quatro Saxophonisch
Dit saxofoonkwartet bestaat uit Edwin van der Moolen, Guus Kennis, Paul
Renckens en Jouke Bakker.
Het repertoire is breed samengesteld, van populair tot klassiek.
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