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Gospelkoor vindt
elders inspiratie
VORDEN - Nadat in Vorden

jarenlang basisschool Het
Hoge onderdak verschafte,
repeteert gospelkoor Inspiration vanaf 9 oktober in het
plaatselijke Dorpscentrum.
Potentiële nieuwe leden zijn
voortaan hiér welkom, om
op een of meerdere woensdagen tussen 20 en 22 uur
te kijken en te luisteren of
het gezelschap iets voor hen
is. Momenteel bestaat het
koor uit 35 zangers en zangeressen, die hoofdzakelijk
gospelliederen zingen met
een orkestband als begeleiding. A capella nummers
staan echter eveneens op
het repertoire. Alvast meer
weten? Bel Joke Droppers op
0575-540505.

Atelier MaanKroon
houdt openingsdag
ZUTPHEN - Andrea van de
Werff opent zaterdag 12 oktober aan de Marsweg 118 in
Zutphen haar nieuwe atelier
‘MaanKroon’. Hier stelt zij
zowel eigen schilderijen,
etsen en krijttekeningen als
sieraden en ansichtkaarten
tentoon. De collectie omvat
abstract en figuratief werk,
waarin met name veel diermotieven centraal staan.
Tijdens de openingsdag vertelt Van der Werff tussen 12
en 17 uur bovendien over
de groepen die ze wil starten om samen te schilderen
of te schrijven. Check meer
informatie op www.maankroon.nl.
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Langs hersteld Metaheirhuis
loopt nu het Meijer Groenpad
Na een restauratieperiode
van meer dan een jaar, hebben burgemeester Gerritsen en opperrabbijn Jacobs
vorige week donderdag op
de Joodse begraafplaats in
Zutphen de deuren van het
Metaheirhuis officieel heropend.
Eric Klop
ZUTPHEN - Het herstel van

het monumentale gebouwtje, dat oorspronkelijk is bedoeld voor het ritueel reinigen van de doden, maar ook
dat van de begraafplaats,
was een enorme klus. Aannemer Bert Schotman uit
Vorden, enkele onderaannemers en een groot aantal
vrijwilligers hebben het
werk mede dankzij verschillende financiële bijdragen echter tot een goed eind
gebracht. Het Metaheirhuis
verkeert nu weer in de originele staat. Niet voor niets
werd het restauratieproject
dit jaar dan ook onderscheiden met de Zutphense Paltsprijs voor uitnemend monumentaal rentmeesterschap.
Reden voor een plechtigheid
in besloten kring. Een open
huis voor iedereen volgt later. Bezoekers kunnen dan
bovendien kennis nemen
van een kleine tentoonstelling die er is ingericht. De

Opperrabbijn Jacobs, burgemeester Gerritsen en wethouder De Lange onthullen de expositie die
foto: Willem Feith
een beeld schetst van twee vooroorlogse Joodse families in Zutphen.

expositie schenkt aandacht
aan twee Joodse families die
voor de Tweede Wereldoorlog in Zutphen woonden en
leefden.
Op en rond de Joodse begraafplaats gebeurde meer.
Voorafgaand aan de openingshandeling kreeg het
pad langs de begraafplaats
en de naastgelegen volkstuinen een naam. Het wordt
voortaan genoemd naar Meijer Groen, de bekende Joodse Zutphenaar die tijdens de

oorlog zijn deportatie naar
Theresienstadt overleefde.
Later emigreerde hij naar
Israël, waar Groen in 2012
op 97-jarige leftijd overleed.
Bij de onthulling van het
naambord waren zijn drie
dochters, waarvan er twee
in Israël en de VS wonen,
aanwezig.
Het derde deel van de feestelijkheden was de uitreiking
van een Koninklijk lintje. De
onderscheiding tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau was

voor mevrouw H. Jacobs uit
de gemeente Rheden vanwege haar verdiensten voor
de Joodse gemeenschap in
de regio. Zo bekleedde zij
meer dan twintig jaar het
penningmeesterschap van
de Nederlandse Hoofdsynagoge Arnhem Stedendriehoek, zet zij zich sinds jaar
en dag in voor de Zutphense
Synagoge en speelde zij ook
een belangrijke rol bij de
restauratie van de begraafplaats en het Metaheirhuis.

Relatiemaand bij
Compassie
ZUTPHEN - Onder de titel

‘Good4U‘ staat de Zutphense reli-stichting Compassie
de hele maand oktober stil
bij het thema ‘relaties’. Zo
komt donderdagavond de
tiende Annelies van Rhee
naar de Nieuwstad 63 om
te vertellen over faalangst.
Een week later brengt Roel
Bruintjes op hetzelfde adres
zijn vragen en gedachten
naar voren over hoe mensen
omgaan met ex-gedetineerden. Hij vertelt zijn verhaal
als ‘deskundige’, onder meer
naar aanleiding van zijn
werkstage bij Stichting Exodus die zich bezighoudt met
de rehabilitatie van voormalige gevangen. Tot slot stelt
Hans Haarsma op 31 oktober alle vragen over, rondom
en in het huwelijk aan de
orde. Daarbij vergeet hij ook
de rol van God niet. Alle
bijeenkomsten duren van
20 tot 22 uur. Zie voor meer
info en aanmelding www.
stichtingcompassie.nl.

Edelzanger toont
tropische vogels
BRUMMEN - De Brummense

vogelvereniging De Edelzanger houdt 12 en 13 oktober een nationale tentoonstelling. In het clubgebouw
aan de Hazenberg 22b tonen
zo’n 330 kanaries, parkieten
en andere tropische vogels
zich van hun beste kant. Er
is ook en verkoopklasse. Zaterdag is de expo open van
10 tot 18 uur en zondag tussen 10 en 16 uur.

9DQJH]DPHQOLMNHJURHQWHWXLQ
WRWQLHXZHRSDHQRPD
%XXUWHQLQ*HOGHUODQGYHUHQLJWX+HWQLHXZHVHL]RHQYDQKHW
SURJUDPPDô(HQ*RHGH%XXUõLVZHHULQYROOHJDQJ3UHVHQWD
WULFH$QJHOLTXH.U¾JHUWUHNWHUZHHUPHWKDDUEXVRSXLWHQORVW
SUREOHPHQYDQPHQVHQRSGRRUKXQEXXUWJHQRWHQLQWHVFKDNH
OHQô6RPVNDQHHQNOHLQJHEDDU]RYHHOEHWHNHQHQõ
$OVYRRUEHHOGYDQHHQJHYDOôNOHLQHPRHLWHJURRWJHEDDUõKDDOW$Q
JHOLTXH HHQ YHUKDDO YDQ YRULJ VHL]RHQ DDQ ô'DQ GHQN LN PHWHHQ
DDQKHWYHUKDDOYDQGRNWHU3ORRLMYRRUPDOLJKXLVDUWVLQ%RUFXOR
+LM KDG HHQ YRUP YDQ GHPHQWLH =LMQ YURXZ NUHHJ LQ GH VXSHU
PDUNWZHOHHQVYUDJHQKRHKHWPHWKDDUPDQJLQJPHQVHQZDUHQ
EHVWEHWURNNHQ0DDUHUZDVYRRUDOEHKRHIWHDDQEH]RHNRRNRP
]LMQYURXZWHRQWODVWHQ'XVGDWYRRUPDOLJHSDWLQWHQRSEH]RHN
JLQJHQELMKXQGRNWHUGLHQX]HOIKXOSEHKRHYHQGZDVJHZRUGHQ
(Q GDW JHEHXUGH 2S ]XONH PRPHQWHQ JHQLHW MH HFKW YDQ ZDW MH
YRRUHONDDUNULMJWõ
'H UHGDFWLH YDQ ô(HQ *RHGH %XXUõ NULMJW DOOHUOHL YUDJHQ 6RPV
PRHWHQGHKDQGHQXLWGHPRXZHQGDQZRUGWHUELMYRRUEHHOGHHQ
JHPHHQVFKDSSHOLMNHJURHQWHWXLQYRRUGHKHOHEXXUWJHPDDNW]R
DOVDIJHORSHQVHL]RHQLQ*DUGHUHQJHEHXUGH2IZRUGWHHQEDVLV
VFKRROLQ:LQVVHQRSJHNQDSWô+HWNDQYDQDOOHV]LMQ9RRUHHQDO
OHHQVWDDQGHPRHGHU]RFKWHQZHHHQVVSXOOHWMHVZHNUHJHQJUDWLV
NLQGHUNOHGLQJHQPHXEHOWMHV0DDU]H]RFKWYRRUKDDUHLJHQNLQ

GHUHQ RRN HHQ RXGHU HFKWSDDU GDW GH URO YDQ RSD HQ RPD ZLOGH
YHUYXOOHQ'DWLVQDWXXUOLMNEHVWHHQDSDUWYHU]RHNHQLVEXLWHQGH
XLW]HQGLQJRPPHWKXOSYDQ5DGLR*HOGHUODQGXLWHLQGHOLMNJHOXNW
2RNHHQPRRLYRRUEHHOGYDQZDWMHVDPHQNDQEHUHLNHQõ
$QJHOLTXHGRHWYDDNHHQEHURHSRSPHQVHQ,VQDHHQVHL]RHQô(HQ
*RHGH%XXUõKDDUYHUWURXZHQLQGHPHQVKHLGYHUGZHQHQRIMXLVW
DDQJHVFKHUSW"ô1DWXXUOLMNNULMJMHZHOHHQVHHQGLFKWHGHXU0DDU
LQKHWDOJHPHHQZDWMHYRRUHONDDUNULMJWGDWYDOWHFKWQLHWWHJHQ
0HQVHQPRHWHQKHWYDDNJHZRRQHYHQZHWHQGDWHUKXOSQRGLJLV
LQGHEXXUW'DQRQWVWDDWGHJHPHHQVFKDSV]LQYDQ]HOIõ
%HQWRINHQWXLHPDQGGLHHHQKHOSHQGKDQGMHYDQGHEXXUWNDQ
JHEUXLNHQ"6FKURRPGDQQLHWHQVWXXUHHQPDLOWMHQDDUGHUHGDFWLH
EXXU#JOGQO

,Qô(HQ*RHGH%XXUõYDQ]RQGDJRNWREHUULMGW$QJHOLTXH
QDDU KHW /HR .DQQHUKXLV LQ $UQKHP %LM GH NOLQLHN YRRU 
DXWLVWLVFKH NLQGHUHQ OLJJHQ ZDW DFKWHUVWDOOLJH NOXVMHV
GLH ]H JUDDJ PHW GH EXXUW ZLOOHQ RSNQDSSHQ 0DDU 
DDQJH]LHQ HU LQ KHW YHUOHGHQ QRJDO ZDW ZULMYLQJ ZDV PHW 
GHRPZRQHQGHQLVKHWQXWLMGYRRUHHQYHU]RHQLQJ

RPURHSJHOGHUODQG
SRVWEXV
DVDUQKHP

ZZZJOGQO

