 www.zutphensekoerier .nl

Nieuwe directeur
innovatieplatform
Stedendriehoek
REGIO - Jan Bugter wordt per

1 januari de nieuwe directeur van ‘Stedendriehoek
Innoveert’. Hij was eerder
wethouder van Deventer en
directeur van ‘Sallcon Werktalent’. Zijn nieuwe werkgever is het aanspreekpunt
voor bedrijven uit onder
meer het MKB in het gebied
tussen Zutphen, Deventer
en Apeldoorn, die willen
innoveren en hierbij ondersteuning kunnen gebruiken.
Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de maakindustrie en vindingen op het
gebied van schone technologie. Volgens stichtingsvoorzitter Ruud Kimenai luistert
Bugter goed naar bedrijven,
weet hij hoe de hazen in de
politiek lopen en kan hij een
netwerkorganisatie als Stedendriehoek Innoveert goed
op de kaart zetten. ,,Deze
kwaliteiten maken hem tot
een uitstekende kandidaat,
waar we alle vertrouwen in
hebben.”
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Jongenskoorzang op hoog niveau

Pascal Nöbel
danst voor
Serious Request

Op de dag dat de dagen
weer gaan lengen, is het een
Zutphense traditie dat in de
St. Janskerk Anglicaanse
koorklanken klinken uit de
kelen van het Kampen Boys
Choir. Zaterdag 21 december is het de vijftiende keer
dat de jongens én mannen
de ‘Ceremony van Lessons
and Carols’ in de kerk ten
gehore brengen.

ZUTPHEN - De Zutphense zanger
en producer Pascal Nöbel heeft
onlangs een nieuwe single uitgebracht. De opbrengsten uit
‘We’re gonna dance tonight’
schenkt hij aan 3FM Serious
Request 2013. Het plaatje is
te koop via www.pascalnobel.
nl en te downloaden van op
iTunes. Nöbel timmerde eerder
vooral aan de weg met Nederlandstalig repertoire. Liefhebbers kennen hem wellicht nog
van ‘Lieve Pa’ dat in 2009 verscheen. Tegenwoordig legt de
Zutphenaar zich bovendien toe
op dancemuziek. Komend jaar
moet een danceplaat verschijnen, waaraan Danny Claire
medewerking verleent. Zij deed
eerder mee met projecten van
onder meer Armin van Buuren.
Ook begeleidt Pascal Nöbel in
zijn eigen studio nieuw talent.
Dat kan voor meer informatie
terecht op www.lambel.nl.

ZUTPHEN - Het Kampen Boys

Choir is gebaseerd op de
Engelse jongenskoortraditie en voert dan ook consequent een Engelse koorstijl.
Volgens een woordvoerder
krijgt die niet alleen qua
omvang en stembezetting
vorm, maar vooral ook in de
aandacht voor de individuele stemkwaliteit. ,,In alle
facetten wordt gekozen voor
een muzikale aanpak die
bij de Engelse jongenskoren
leidt tot het vermaarde hoge
niveau van musiceren. Hoewel het repertoire voor een
groot deel de Engelse koor-

Het Kampen Boys Choir tijdens een optreden dat afgelopen zomer plaatsvond in het Engelse
foto: pr
Cambridge. Dat was voor de zangers het eerste hoogtepunt van dit jaar.

literatuur omvat, richten de
Nederlandse zangers zich
ook op andere taalgebieden.”
Het gezelschap staat onder

leiding van Rintje te Wies
en wordt begeleid door organist Euwe de Jong. Het
concert begint om 19.30 uur.
Kaarten zijn à 12,50 euro te

koop via www.kampenboyschoir.nl, bij ‘Music All In’
en zolang de voorraad strekt
ook aan de kerk. Jeugd tot 12
jaar heeft gratis toegang.

Kerstspel voor
de allerkleinsten
ZUTPHEN - In de tuinzaal van
de Johanneskerk aan de Badhuisweg 27 in Zutphen wordt
zondagmiddag 22 december
voor de allerkleinsten het Kerstspel opgevoerd. De intiem gebrachte voorstelling vertelt het
verhaal over Maria, de engel,
Jozef en de herders, alsmede de
bijzondere geboorte waarvan
zij getuigen zijn. Kerstliedjes
om mee te zingen ontbreken
niet. Het programma begint om
15.30 uur en duurt circa dertig
minuten. Iedereen is welkom.

Cursus leidt op tot imker Fairtrade Zutphen zoekt deelnemers
ZUTPHEN - Bijen zijn veel
in het nieuws. Bijenziekten, afname van het aantal
bloeiende planten en toepassing van schadelijke
bestrijdingsmiddelen zijn
serieuze bedreigingen voor
deze insecten. Mede door de
negatieve berichten is er een
toegenomen interesse voor
de beestjes en ook het hou-

den ervan. Daarom start de
afdeling Zutphen e.o. van de
Nederlandse Bijenhouders
Vereniging woensdag 22 januari een basiscursus voor
beginnende imkers. De leergang bestaat uit vijf theorieen tien praktijklessen. Mail
voor meer info en opgave
naar nbv.zutphen@gmail.
com of bel 06-10799701.

- Het initiatief
‘Fairtrade Zutphen’ doet een
oproep richting plaatselijke
ondernemers die minimaal
twee ‘eerlijke’ producten
of dranken in hun assortiment hebben, in de zaak
of kantine Fairtrade koffie en -thee schenken, dan
wel belangstelling hebben
de mogelijkheden daartoe

ZUTPHEN

Werkgevers
vragen om jou!
dé Weekkrant

Banenmarkt
Goedkoop en goed
verzekerd bij Menzis
Al vanaf € 105,56 basis én
aanvullend verzekerd
Dat kan via de collectieve zorgverzekering die de gemeente
Zutphen met Menzis heeft afgesloten.
Deze verzekering is bedoeld voor mensen met een
laag inkomen.
Meer informatie vindt u op www.hetpleinzutphen.nl.

Overstappen is zo geregeld
Overstappen? Bel de Overstapcoach op 088 222 49 00,
of ga naar www.menzis.nl/gemeente.
Of kom naar Het Plein, dagelijks van 8:30 tot 12:30 uur.

te verkennen. Of zij zich
maar willen melden, want
zo maakt Zutphen volgend
jaar als eerste Achterhoekse
gemeente kans op het predikaat ‘Fairtrade Gemeente’.
Bedrijven die na een tiental eerdere aanmeldingen
eveneens meedoen, krijgen
een duidelijk herkenbare
sticker op de deur en, zo be-

looft Fairtrade Zutphen, media-aandacht. ,,Deelname is
een prima investering in het
imago van de onderneming
en bovendien goed voor het
beeld van Zutphen stad én
uiteraard van groot belang
voor de producenten in ontwikkelingslanden.” Meer
weten? Kijk op www.fairtradezutphen.nl.

Voor naaimachines
en kleinvak
Voor naaimachines
en kleinvak

■ Bernina

Eigen bijdrage
wordt door ons
vergoed
Klikgebit
in combinatie met implantaten in een
tandenloze onderkaak. Als u geen eigen
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

■ Pfaff

■ Bernina
■ Brother
■ Bernina lockmachines
■ Pfaff
■ Anker
■ Lockmachines
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RJBM Degen,
tandarts-implantoloog
Praktijk voor tandprothese en
implantologie, Paardenwal 3,
Zutphen. Tel. 0575 - 545953
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WIJ REPAREREN
ALLE MERKEN
NAAIMACHINES
IN EIGEN WERKPLAATS
U kunt uw naaimachine ook afgeven
g voor reparatie bij:

Dansen in de soos
De Nieuwe H-Huisband
spetterende covers

Rijksstraatweg 39-41. Tel. 0575-52 61 32 Warnsveld

ikganaardeH.nl

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-25 27 48
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