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Inleiding
De tijd vliegt. Hier alweer het Actieplan 2020, het laatste jaar van
het Cultuur & Erfgoedpact 2017-2020.
Jaarlijks maken we zowel een actieplan als een rapportage zodat zowel
de Cultuurcoalitie zelf als de deelnemende gemeenten steeds kunnen
bijsturen indien gewenst.
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Thema 2020: 75 jaar vrijheid

Raken met smaken

Elk jaar hebben we óók een aantal projecten vanuit
een thema. In 2018 was dat 350 jaar Achterhoek. In
2019 kozen we op verzoek van de gemeenten voor het
thema Wederopbouw. In 2020 hebben we, hoe kan het
ook anders, het thema 75 jaar vrijheid gekozen.

Tot nu toe hebben we daarvoor per themalijn een
flexibel budget vrijgehouden zodat bijsturen mogelijk
was. In 2017 is dat besteed aan extra projecten in het
WEER-project (Week Erfgoed En Ruimte). In 2018 is
het bedrag besteed aan aanpalende projecten rond
350 jaar Achterhoek, waaronder gekoppelde projecten
bij de stillevens van Louise te Poele. In 2019 zal het
flexibel budget in elke themalijn gebruikt worden voor
projecten met het thema Wederopbouw. Deze zijn als
zodanig apart beschreven.

Omdat dit een landelijk thema betreft zijn er kansen
te over om projecten aan elkaar te koppelen en naar
elkaar te laten doorverwijzen. Dat maakt het meer dan
ooit mogelijk om in gezamenlijkheid de Achterhoek
op de kaart te zetten. We gaan bijvoorbeeld proberen
een bloemen- en zadenregen over alle gemeenten
te laten plaatsvinden in mei. Om de verbinding te
symboliseren.
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Mede namens onze partner Cultuur Oost in de
persoon van Erna Aan de Stegge, zien wij uit naar
weer een nieuw jaar van verbinding en inspiratie in de
Achterhoek.
De Cultuurcoalitie,
Manuel Hezeman
Achterhoek Toerisme

Ton Krabbenborg

2020

Boogiewoogie (a.i.)

Juliette Hofman
DRU Cultuurfabriek

Femia Siero
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Colofon
oktober 2019
Redactie: Coalitiepartners
Vormgeving: Studio Nieuwe Weide
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Ester van de Haar
Gruitpoort & penvoeder/kwartiermaker
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Acties per themalijn

2.

Een blik op het pact
in 2021-2024

Themalijn Toerisme
ORGANISATIE		

Achterhoek Toerisme - Manuel Hezeman

In de volgende pactperiode bouwen we verder op wat er in de
huidige periode is opgebouwd. Maar we bouwen ook verder. We geven
3 extra impulsen.

PROJECTLEIDER		

Helga Oldenhave

Het succes van het stillevensproject (2019-2020) van kunstenares Louise
te Poele die alle gemeenten in een schitterend stilleven heeft ‘gevangen’
was een prachtig beeldend voorbeeld van wat er gebeurt als je 9
gemeenten één gezamenlijk gezicht geeft. Ook Raken met Smaken is
zo’n project.

In de vorige periode van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek is
geïnvesteerd in het maken van een nieuwe huisstijl, een nieuwe website
en is een campagne op social media gestart. In het huidige Cultuur- en
Erfgoedpact worden deze activiteiten voortgezet en waar mogelijk
uitgebouwd, inclusief (immaterieel) erfgoed.
Doel projectactiviteiten: cultuur en erfgoed uit de Achterhoek in de
etalage zetten voor toeristen en eigen bewoners.

3.

TITEL			Cultuurzomer Achterhoek

In de nieuwe pactperiode zullen we daarom élk jaar één overkoepeld
project in alle gemeenten uitvoeren. Uitgangspunten voor die projecten:
-	Eén verbindend element dat in elke gemeente een uitwerking
kan krijgen
-	Regionaal georiënteerde communicatiecampagne over het project
als één geheel
In deze nieuwe pactperiode gaan we nadrukkelijk en meer aandacht geven
aan onroerend erfgoed, specifiek gebouwen, binnen alle themalijnen.
Dat kunnen leegstaande kerken, silo’s, boerderijen of fabriekspanden zijn
maar ook kasteeltuinen of bruggen.
Waar mogelijk zullen projecten op enige wijze gelinkt/gekoppeld aan
(leegstaande) locaties. De gemeenten gaan betrokken worden bij de keuze
voor locaties die extra aandacht behoeven. Maar ook educatieve (kunst)
projecten gericht op locaties zijn mogelijk voor scholen of een cursus
Wonen in een Monument. Mogelijk kan Onroerend Erfgoed (gebouwen)
ook het specifieke thema zijn voor één van de overkoepelend projecten
in de periode 2021-2024.
De derde impuls wordt gegeven door een nieuwe bijzondere partner.
In de huidige pactperiode zijn al meer dan 50 partners inhoudelijk aan
het pact verbonden. Voor het nieuwe pact gaan we op zoek naar een
maatschappelijke partner die zelf ook in alle gemeenten gezeteld is.
Een partner die bij wil dragen aan het op de kaart zetten van de
Achterhoek als aantrekkelijke regio door middel van cultuur. Als partner
zullen zij actief betrokken worden bij de activiteiten en met name de
exposure ervan.

Beoogd resultaat van deze themalijn

Cultuurzomer Achterhoek
In het Project Cultuurzomer Achterhoek worden afzonderlijke, bestaande
cultuur-toeristische evenementen in de zomer met elkaar samengebracht,
verbonden en gepromoot. Zo krijgt de regio meer profilering en wordt een
breder publiek bereikt.

Kansen voor de komende periode
-	Erfgoedthema’s verder in kaart brengen en daar waar mogelijk
in de projectactiviteiten (als redactionele items) meenemen. In
samenwerking met Erfgoed Gelderland, Ideefabriek Achterhoek en
andere partijen vormgeven.
-	Elkaar beter leren kennen om zo meer samenwerking creëren tussen
de relevante partijen in het speelveld. De jaarlijkse bijeenkomsten
lenen zich hier goed voor.
-	Keuze voor een jaarlijks thema (indien hier behoefte aan is bij de
evenementen organisatoren. Opties voor 2020 zijn 75 jaar vrijheid of
historie van streekproducten (aanhaken bij raken met smaken en agro
en foodsector in de spotlight zetten)
-	Meer samenhang c.q. verwijzing tussen de on- en offline activiteiten
zodat on- en offline elkaar verder versterkt.
-	Offline informatie beter doseren over de zomerperiode door inzet van
maandagenda’s van evenementen zodat niet alles geconcentreerd is op
de lancering van het magazine begin mei.
-	Verhogen bereik social media. Facebookacties opzetten en bloggers/
vloggers inzetten in samenwerking met evenementen organisatoren.

Met deze 3 impulsen zal de nieuwe pactperiode een nieuwe fase in gaan.
Een fase waarin door het aanvullende partnerschap van de Rabobank de
kracht van de Achterhoek als geheel meer centraal kan staan en waarin we
de intieme waarde van alle kleine parels die uit het pact voorkomen beter
zichtbaar kunnen maken.
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DEELPROJECTEN // Toerisme
Offline

Het uitbrengen van een Cultuurzomer Achterhoek magazine
• Produceren van een evenementenlijst, waaruit 50 tot 60 zomerse
evenementen geselecteerd worden
• Vergaren van input voor erfgoedthema’s
• Het uitbrengen en verspreiden (incl. opmaak en drukken) van een
evenementenmagazine c.q. krant met een lagere oplage van 30.000 in
de deelnemende gemeenten
• Bevoorrading van ondernemers, toeristische informatiekantoren, etc. in
de Achterhoek
• Redactionele artikelen, evenementenkalenders en promotie in
regionale edities van de h.a.h. kranten
(14 edities totale oplage 180.000 exemplaren) met verwijzing naar
het magazine welke is verspreid naar ondernemers, toeristische
informatiekantoren etc.

Online

•

•
•

•
•

Bijeenkomsten / overig
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In iedere deelnemende gemeente wordt een evenement gefilmd
(korte clip van max. 3 minuten) en gepost op social media (YouTube
en Facebook). Aan het einde van de Cultuurzomer wordt hier een
compilatiefilm uit gedestilleerd.
In iedere deelnemende gemeente wordt een promotiefilm gemaakt en
gepost als vooraankondiging voor een evenement
De geselecteerde evenementen worden op de website www.
cultuurzomerachterhoek.nl geplaatst. Er wordt ook input gestuurd
vanuit overige organisatoren, dat plaatsen we zo veel mogelijk.
Facebook posts c.q. advertenties jaarlijks circa 150 berichten dan wel
advertenties op de Facebookpagina www.facebook.com/cultuurzomer
Facebook evenementen aangemaakt door lokale initiatieven worden
zoveel mogelijk gedeeld op de tijdlijn van de Facebook pagina van
Cultuurzomer Achterhoek waardoor er laagdrempelig een online
evenementenlijst wordt geproduceerd

Een jaarlijkse sluiting en/of opening van het Cultuurzomer Achterhoek
seizoen.
Jaarlijks evaluatie en indien nodig bijsturen van activiteiten
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Acties per themalijn

4.

Themalijn Innovatie
TITEL			KUNSTwerkt
ORGANISATIE		

Cultuurmij Oost - Erna aan de Stegge

PROJECTLEIDER		

Mirjan Koldeweij, Erna aan de Stegge

Beoogd resultaat van deze themalijn
Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende samenwerking
aanzetten, waarbij de kunstenaar zijn beeldkracht verzilvert en de
opdrachtgever een innovatieve stap maakt. Per gemeente markante
voorbeeldprojecten realiseren. De Achterhoek als innovatieve regio
profileren. De connectie tussen cultuur, erfgoed en andere sectoren een
blijvend karakter geven.

Kansen voor de komende periode
Dit laatste pact-jaar staat vooral in het teken van RAKEN MET SMAKEN
waarvan alle gemeenten een eigen ‘editie’ krijgt in de vorm van een
workshops of proeverijen. Met de verschillende onderdelen werken we
samen met producenten en afgestemd met Achterhoek Food toe naar een
climax waarmee we de Achterhoek als totaal onder de aandacht brengen
van een groot en breed publiek.
Werkend aan dit project letten we op samenwerkingsmogelijkheden met
de andere themalijnen. Zo brengen we vanuit het pact de Achterhoek
en deze bedrijfsbranche op een vernieuwende manier in beeld. Op deze
manier bewerkstelligen we vanuit de culturele sector bewustwording bij
consument en producent wat betreft de actuele maatschappelijke thema’s
(circulariteit, duurzaamheid).
Binnenkomende suggesties van gemeenten (bijvoorbeeld vanuit
Bronckhorst: wat doen we met de vrijkomende plattegrondkasten bij
de invalswegen?) willen we oppakken om slim, efficiënt en cultureel te
benutten.
In het kader van ‘75 jaar Bevrijding’ onderzoeken we de mogelijkheid om
met het collectief Blossum een indringende beleving en een fotogeniek
moment te realiseren, waarin bewoners uit de grensstreek samen
terugblikken en vooruitkijken naar de betekenis van vrijheid.
Met het succes van de Kasteelmonologen en van het educatieproject rond
de stillevens in herinnering letten we op nieuwe aanknopingspunten voor
verhalen (van zowel jonge schrijvers als oudere vertellers) als inspiratie
voor een projectidee. Denk hierbij aan ambachtelijk en immaterieel
erfgoed als bron.
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5.

Acties per themalijn

Themalijn Educatie en Erfgoed

DEELPROJECTEN // Innovatie
Deelproject
in 2020

Korte beschrijving van het resultaat
in 2020

1

In elke gemeente zijn projecten
opgepakt, afgerond of nog in
ontwikkeling.
Zie www.kunstwerktachterhoek.nl.

Bereik (evt in
doelgroepen,
partners etc)

TITEL			

Leren en leven met cultuur

ORGANISATIE		

DRU Cultuurfabriek – Juliette Hofman

				

ECAL - Femia Siero,

Bewoners
Bezoekers
Bedrijven

PROJECTLEIDER(S)	Diana Abbink, Erik Ramaker, Mirjan Koldewij,

Beoogd resultaat van deze themalijn

2

Met het overkoepelende food-project
wordt toegewerkt naar een pactoverkoepelend en sector-overstijgend
resultaat.

Bewoners
Bezoekers
Producenten

3

Met Blossum onderzoeken we de
mogelijkheden voor een culturele
accentuering van een voornaam
historisch feit: de bevrijding!

Bewoners
Bezoekers
Jong en oud

Verkennen // Berkelland, Geesteren

Laurence van de Meeberg

-

Doelgroepen (waar mogelijk intergenerationeel)
-

Leerlingen basis- en voortgezet onderwijs
volwassen inwoners Achterhoek
ouderen

Werkwijze in deze themalijn

Geplande communicatie en PR

Het bevorderen van de leefbaarheid en beleving van de eigen cultuur
en Identiteit door het materiele en immateriële erfgoed met elkaar
te verbinden. Speerpunten hierbij zijn: cultuur, gebruik en gewoonten,
streektaal en (bouw)kunst in eigen streek. Het gaat om identiteitsbeleving
en kennisoverdracht door middel van onder meer cursussen, muziek en
film.

Lotte Lentes, schrijver/theatermaker, blijft de communicatie en PR voor
deze themalijn verzorgen. Zij levert de input voor de nieuwsbrief van het
Cultuur en Erfgoed Pact en verstrekt info via de nieuwsbrief van Cultuur
Oost, via kunstwerktachterhoek.nl en via Facebook. Daarnaast let zij vanuit
haar achtergrond voortdurend op kansen voor publieksbereik (denk aan de
Kasteelmonologen).

Als het gaat om de beleving van de eigen cultuur en identiteit is dat per
bevolkingsgroep verschillend. Onder kinderen/jongeren hebben streektaal
en streekcultuur een negatief imago. Bij de oudere generatie die in deze
regio geboren en getogen zijn, zijn beiden meer verankerd in het DNA.
Voor nieuwe inwoners en bezoekers van onze streek zijn de pijlers van de
Achterhoekse cultuur(historie) niet of minder bekend.

Op de site www.kunstwerktachterhoek.nl, die gekoppeld is aan de website
van het cultuurpact houden we alle ontwikkelingen en resultaten per
gemeente bij.
We zijn bezig met een aparte website voor RAKEN MET SMAKEN, die
eveneens een directe koppeling krijgt met www.cultuurenerfgoedpactachterhoek.nl. Dit is nodig om de publicitaire impact die we beogen met
het project daadwerkelijk te bereiken. Zie www.rakenmetsmaken.nl.

Middels verschillende projecten gaan de jongere generaties zelf aan de
slag met de eigen omgeving en identiteit waarbij gebruik wordt gemaakt
van taal, muziek en film. Volwassenen worden begeleid en gemotiveerd
om de streektaal levend te houden en de delen met jongere generaties.

Financiële verantwoording
De middelen voor 2020 zullen voornamelijk worden ingezet voor
RAKEN MET SMAKEN (food farm family), de bevrijding en zaken die zich
tussentijds voordoen en ons opportuun lijken.
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Omgevingsbewustzijn bevorderen
Identiteitsbeleving van de Achterhoek versterken
Kennis over Achterhoeks erfgoed versterken
Intergenerationeel contact bevorderen

Hiertoe worden bestaande projecten op het gebied verder uitgerold en
beter verankerd (o.a. ‘Wiesneus’, ‘Plat Gespöld’, ‘Dag van de Achterhoekse
Popmuziek’ en ‘JAFA’) en nieuwe projecten opgezet (o.a. ‘Dialectverhalen
en project ‘75 jaar Bevrijding’). Binnen de projecten wordt de verbinding
gezocht tussen jong en oud en waar mogelijk tevens tussen educatie en
participatie. Indien de projecten zich daarvoor lenen zal worden ingezet
op interactie met en actieve bijdrage van deelnemers en/of bezoekers.
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Kansen voor de komende
periode
-	doorontwikkeling van JAFA &
Achterhoek Film Event tot een
ééndaagse filmeducatiedag,
in samenwerking met de
scholen, met medewerking van
Achterhoekse professionals, met
als resultaat: meer verdieping,
groei aantal deelnemende
leerlingen, borging binnen het
curriculum en behoud wedstrijd
element.
-	‘momentum’ van de erkenning
van het Nedersaksisch (Deel
II) in oktober 2018 waardoor
er veel aandacht en meer
waardering is voor het
Nedersasksisch en dus ook
het Achterhoeks. Kinderen,
jongeren en volwassenen staan
meer open voor het leren van
de taal en scholen staan open
voor het (laten) geven van
Nedersaksische taalles.

Geplande communicatie en PR
-	Inzet van eigen PR middelen
van Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers en
DRU Cultuurfabriek (facebook,
website, twitter, instagram,
online nieuwsbrief)
- PR via CEPA nieuwsbrief
-	Verspreiden van persberichten
via de regionale media
- Posters en A0-borden
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DEELPROJECTEN // Educatie en erfgoed
OVERIGE DEELPROJECTEN

KORTE BESCHRIJVING

Schrijven in dialect

Onder leiding/met ondersteuning van professionele schrijvers worden
workshops/cursussen voor het leren diverse schrijfstijlen georganiseerd (bv.
korte verhalen, poëzie, columns). Doel: stimulans om in de streektaal te schrijven
en kwaliteitsverbetering in geschreven streektaal.

Troubadour on tour

Toeristen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met geschiedenis,
streektaal, gewoonten en gebruiken in de Achterhoek.
Troubadour Gery Groot Zwaaftink gaat in de vakantieperiode met een
woonwagen langs campings en evenementen in de Achterhoek. Daar vertelt hij
bezoekers (kinderen en volwassenen) Achterhoekse sagen en legenden, vertelt
anekdotes en zingt liedjes.

Wiesneus

Kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met de streektaal. Vanuit de visie
dat meertaligheid (Nederlands en dialect) een verrijking is van taalgebruik en
het de eigen regionale identiteit ondersteunt.
Ontwikkelen van lesmateriaal o.b.v. blad ‘Wiesneus’; introductielessen in de
klassen groep 5-6. Evenement bij afsluiting schooljaar, met prijsuitreiking onder
inzenders van de puzzels en bijdrage van Warboel.

Plat Gespöld

Een kleinschalig muziekfestival waarbij de streektaal centraal staat. Er zijn
optredens van jonge en oude(re) artiesten, meer en minder professioneel, die
een breed scala aan muziekstijlen laten horen. Bijzonder onderdeel van het
programma is de bekendmaking van de winnaar van de Gelderse Kleiroze.
Een ‘scholderklöpke’ voor een artiest die in een lied, een optreden of met een
oeuvre een mooie bijdrage heeft geleverd aan muziek in de streektaal. Er wordt
samengewerkt met de lokale omroepen, muziekscholen en muzikanten. Plat
Gespöld vindt plaats in september.

JAFA jubileumeditie

JAFA heeft tot doel om het medium film te promoten onder jongeren en hen
te stimuleren om op een actieve manier bezig te zijn met filmtechniek en het
maken van filmkunst door:
•
aanbieden van masterclasses film aan docenten en leerlingen
•
organiseren van een jaarlijks filmfestival voor scholieren
•
faciliteren van een filmnetwerk voor jongeren en scholen
•
organiseren van het Achterhoek Film Event: een dag vol films,
(wetenschappelijke) lezingen, workshops en demonstraties rondom het
thema film
Daarnaast maakt een posterontwerpwedstrijd onderdeel uit van het JAFA.

Dag van de Achterhoekse
popmuziek

Kwaliteitsverbetering van (het netwerk van) de Achterhoekse popmuziek door
het bieden van:
• podia/optreedmogelijkheden aan Achterhoekse bands en musici
• masterclasses aan muziek(school)leerlingen
• gezamenlijke promotie van popzalen, oefenruimtes, opnamestudio’s,
muziekwinkels, radiostations en overige gelieerde partijen uit het
muzieknetwerk
• verbinden van stakeholders middels netwerkbijeenkomst
• het verbinden van amateurs met professionals
• het verbinden van de jonge generatie muziekliefhebbers met de oude(re)
• het organiseren van de Dag van de Muzikant
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75 jaar bevrijding

Een project waar “Wat is vrijheid” in de brede zin centraal staat. Mogelijke
aansluiting bij reeds geplande initiatieven vanuit de kwartiermakers hieromtrent
is één van de mogelijkheden. Momenteel bevind het project zich nog in de
oriëntatie fase. Geplande uitvoering: 2020

Achterhoek College:
onze taol

Speciale editie van het Achterhoek College. De leergang, bestaande uit meerdere
bijeenkomsten, staat dit jaar geheel in het teken van het Achterhoeks. Een
beginners cursus voor iedereen die (serieus) Achterhoeks wil leren spreken,
lezen en schrijven. De bijeenkomsten worden gehouden op verschillende voor de
Achterhoek kenmerkende locaties.

Food Festival

Een groot festival omtrent voedsel uit de regio, waar mogelijk in relatie tot
het project Raken met Smaken. Momenteel bevint het project zich nog in de
oriëntatie fase. Geplande uitvoering: 2020

Actieplan 2020
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Acties per themalijn

6.

Themalijn Participatie
TITEL			

Lang Leve Kunst

ORGANISATIE		

Boogie Woogie – Ton Krabbenborg (a.i.)

				

Gruitpoort - Ester van de Haar

PROJECTLEIDER(S)

Harry ten Brinke, Machteld van der Meij

Beoogd resultaat van deze themalijn
-	Ouderen in de Achterhoek blijven door middel van actieve, receptieve
en participatieve kunst- en cultuurbeleving zo lang mogelijk actief,
-	Het welbevinden en de gezondheidsbeleving van ouderen wordt
versterkt door actieve cultuurdeelname,
- Betrokkenheid van ouderen in de samenleving wordt versterkt.

Kansen voor de komende periode
-	Er is een goedwerkende formule: ouderen blijven langer vitaal
door samen met ‘naobers’ mooie momenten met kunst te beleven.
Gevoed door professionele kunstenaars en het enthousiasme van de
vrijwilligers krijgen ouderen nieuwe inspiratie en culturele ervaringen
aangereikt.
-	Er werken veel vrijwilligers mee. De meeste vrijwilligers zijn ouder
dan 60 jaar. Vrijwilligers worden aangesproken op hun passie voor
kunst en gecoacht door kunstenaars. De inzet van vrijwilligers creëert
maatschappelijke reuring.
-	De kosten van het programma zijn door de inzet van vrijwilligers te
overzien. Ook voor andere generaties is het boeiend en leerzaam om
samen met ouderen aan kunst te doen.
-	Het aanbod van Lang Leve Kunst en Naoberschap sluit aan op
positieve gezondheid.
-	We werken zo veel mogelijk in cocreatie met ouderen, vrijwilligers en
partners.
- Er zijn veel kansen voor intergenerationele activiteiten.
-	We zetten ons in voor kennisoverdracht. De West Achterhoek werkt
mee aan een onderzoek van de Leyden Academy en is in de race om
mee te werken aan een programma van ZonMW.

Geplande communicatie en PR
-

14
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Gericht op vrijwilligers
Gericht op thuiswonende ouderen
Gericht op algemene beeldvorming
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DEELPROJECTEN // Participatie
TITEL DEELPROJECT

KORTE BESCHRIJVING

Achterhoekse Voorleesbrigade Even helemaal verdwijnen uit het leven van alledag en genieten van een mooi
(75 jaar leven in vrijheid)
verhaal of gedicht. En daarna praten en herinneringen ophalen. Uitvoerenden
- oost en west
zijn telkens twee mensen uit de vrijwilligerspoule van de Voorleesbrigade.
Zij worden vanuit het programma ondersteund. In 2020 zal er aandacht zijn voor
verhalen over de bevrijding.
Zang aan huis/ Muzikant
aan Huis - oost en west

Met muziek kan je mensen raken. Dat geldt in het bijzonder voor mensen
met dementie. Daarom zijn er intramuraal kleinschalige bijeenkomsten op de
woongroepen van mensen met dementie. Het gaat erom mensen door middel
van zang/ instrumentale muziek en interactie dichtbij hun gevoelens te brengen.
Uitvoerenden zijn groepjes amateurzangers en/ of instrumentalisten. Zij worden
gecoacht door professionals.

Verhalenoogst
(Raken met Smaken/
75 jaar leven in vrijheid)
- west

Ouderen vertellen hun verhaal. Daar draait het om bij Verhalenoogst.
De ouderen doen samen met vrijwilligers van het programma aan
kringgesprekken. De ouderen vinden een luisterend oor en de vrijwilligers doen
inspiratie op voor een kort verhaal. In 2020 praat een aantal vrijwilligers over
streekgerechten vanwege het overkoepelende project Raken met Smaken. Tevens
komt er een editie met leven in vrijheid als thema.

Dansprojecten - west

Dansen is leuk, gezond en gezellig. Daarom bieden we steeds vaker allerlei
dansactiviteiten aan. Samen bewegen en dansen, maar ook kijken naar dans en
genieten van muziek.

Kunstuurtje aan huis - west

Voor die mensen die om wat voor reden dan ook nauwelijks meer uit huis komen
of even wat extra individuele aandacht nodig hebben is Kunstuurtje aan huis
ontwikkeld. Na de intake voert een geschoolde vrijwilliger een aantal weken
achter elkaar een activiteit naar keuze met de deelnemer uit. Het wordt in
samenspraak met welzijns- en zorgorganisaties en soms zelfs met de eerstelijns
zorg aangeboden.

Cocreatieprojecten - west

Samen met zorgpartners, maar ook met ouderenbonden of andere groepen
ouderen en vrijwilligers ontwikkelen we projecten voor ouderen in hun
netwerken.

Schoolprojecten/
Jonge Rotten/
Slowdates (75 jaar leven in
vrijheid) - Doetinchem en
Oude IJsselstreek

Ouderen en jongeren leven vaak in eigen werelden (bubbels). We willen die
werelden met elkaar in contact brengen omdat we van mening zijn dat mensen
van verschillende generaties van elkaar kunnen leren en wat voor elkaar kunnen
betekenen. Dat doen we binnenschools en nu ook buitenschools. Scholen
haken aan bij het programma omdat die bijdragen aan de maatschappelijke
bewustwording van de leerlingen. Leerlingen maken contact met ouderen, leren
hun leefwereld kennen en verbreden zo hun blikveld. En voor ouderen bieden
deze ontmoetingen een kans om contact te houden met volgende generaties.

Bouwstijlen - oost

De focus wordt gelegd op lokale rijksmonumenten en hun specifieke kenmerken
qua bouwstijl. Daarnaast zijn de oude verhalen en herinneringen die dan bij
senioren naar boven komen belangrijk en interessant voor de leerlingen om te
horen.
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Communicatie vroeger en nu
- oost

Na een inspirerende informatieve eerste bijeenkomst, volgen workshops
waarin senioren en leerlingen van de basisschool samen met een beeldend
kunstenaar kunstvoorwerpen vervaardigen die met dit thema te maken hebben.
De voorwerpen worden geëxposeerd. Ouderen maken kennis met moderne
vormen van communicatie en worden hierin begeleidt door de scholieren. Kan
gecombineerd worden met project over bouwstijlen en ‘De school vroeger en nu’

De School vroeger en nu

Bij het project “De school vroeger en nu” vertellen senioren en oud-onderwijzers
van de basisschool hoe het er vroeger aan toe ging. Foto’s, oude schoolplaten en
oude schoolborden maken de tongen los. Leerlingen van de school interviewen
de senioren over hun schooltijd en zij maken kennis met de huidige gang van
zaken op de school. Tenslotte wordt er samengewerkt aan een kunstzinnige
invulling, bijv. portretschilderen. Het project wordt afgesloten met een gezellige
ochtend. Combinatie met project over bouwstijlen en ‘Communicatie vroeger en
nu’ is heel goed mogelijk.

Project ‘Soundtrack of
Heimat’ (Wederopbouw)
- oost

In 2020 zal het thema water centraal staan binnen het project ‘Soundtrack of
Heimat’. Het geluidsproject probeert te achterhalen wat water voor iedereen
persoonlijk betekent en welke associaties het oproept. Overstromingen van
beken en rivieren kunnen een onderdeel vormen. Steeds vaker worden deze
waterstromen weer teruggebracht in hun natuurlijke loop. Eigenlijk is er dan
sprake van ‘wederopbouw’. Bij voorkeur samenwerking tussen Jong en oud.
Deze deelnemers hoeven niet uit dezelfde kern binnen een gemeente afkomstig
te zijn.

Kunstcafé - oost

Een kunstcafé is een heel goede vorm om allerlei activiteiten te organiseren
waarbij ouderen ingezet worden om ideeën aan te dragen. Zij worden betrokken
bij de organisatie en bepalen het programma middels een klankbordgroep die
met initiatieven komt.
Project ‘Ontmoeten’ : aandacht voor bekende regionale of lokale schrijver,
uitgewerkt per betrokken gemeente.
Project VTS: VTS staat voor ‘Visual Thinking Strategies’, een nieuw concept
waarbij aandacht wordt besteed aan het kijken naar kunst vanuit het perspectief
van een groep.

KunstOer - oost

Hoofddoelstelling van KunstOer is om d.m.v. een uniek, meerdaags evenement
mensen (opnieuw) kennis te laten maken met het cultureel erfgoed van
Winterswijk. Daarbij komen beleving, kunst, educatie, bijzondere erfgoedlocaties
en interactie tussen mensen op natuurlijke wijze samen.

Actieplan 2020
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7.

7.

Begroting 2020

LASTEN

2020

Cocreatieprojecten

€ 10.000

Themalijn Toerisme (€28.750)

Kosten

Scholenprojecten/Jonge Rotten

€ 7.500

Offline

€ 17.000

Online

€ 9.000

Themalijn Innovatie (€60.470)

Bijeenkomsten/overig

€ 2.750

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Aalten

€ 6.047

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Berkelland

€ 6.047

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Bronckhorst

€ 6.047

-> Declaratie Achterhoek Toerisme

-> Declaratie Gruitpoort (tbv 5 gemeenten West Achterhoek)

€ 28.750

Themalijn Educatie en Erfgoed (€62.100)

€ 34.500

DAP

€ 14.650

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Doesburg

€ 6.047

JAFA jubileumeditie

€ 12.400

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Doetinchem

€ 6.047

Kunstproject 75 jaar bevrijding

€ 10.000

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Montferland

€ 6.047

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Oost Gelre

€ 6.047

-> Declaratie DRU Cultuurfabriek

€ 37.050

Schrijfcursus

€ 1.800

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Oude IJsselstreek

€ 6.047

Troubadour on tour

€ 2.000

Raken met Smaken overkoepelend + Gemeente Winterswijk

€ 6.047

Wiesneus

€ 16.750

Bloemenregen overkoepelend

€ 6.047

Plat Gespöld

€ 4.500

-> Declaratie Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

-> Declaratie Cultuurmij Oost (geen coalitiepartner)
€ 25.050

€ 60.472

Totaal Inhoudelijke programma’s

€ 213.422

Themalijn Participatie (€62.100)

Pactbrede lasten

Scholenprojecten Oost: Bouwstijlen - Architectuur/ Communicatie vroeger en nu/ € 7.000
De school vroeger en nu

-> afschrijving programmaplan en film

€ 2.643

-> Communicatie en inhoudelijke profilering pact

€ 15.000

Zang aan huis/muzikant aan huis

€ 4.000

-> Ondersteuning en financiële advisering penvoerder

€ 15.500

Wederopbouw

€ 7.000

-> Organisatie (per coalitiepartner € 4.687,10 per jaar)

€ 23.436

Kunstcafé

€ 4.000

-> Inhoudelijke advisering Cultuurmij Oost (provinciale opdracht)

€-

KunstOer

€ 2.500

Totaal Pactbrede lasten

€ 56.579

Voorleesbrigade

€ 3.100

Totaal lasten Cultuur&Erfgoedpact Achterhoek 2020

€ 270.000

-> Declaratie BoogieWoogie (tbv 4 gemeenten Oost Achterhoek)

€ 27.600

Dansprojecten

€ 6.000

Verhalenoogst

€ 5.500

Kunstuurtje aan huis

€ 5.500
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NB Alle bedragen zijn incl eventuele BTW. De subsidiestromen zijn niet BTW-belast.
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