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1.

Inleiding
In 2017, het eerste jaar van het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek hebben we
de pactstructuur vastgelegd in 2 documenten:
• Programma Cultuur & Erfgoedpact 2017-2020 - februari 2017
• Werkwijze en verantwoording 2017-2020 - oktober 2017
Jaarlijks maken we zowel een actieplan als een rapportage zodat zowel de Cultuurcoalitie zelf
als de deelnemende gemeenten steeds op tijd kunnen bijsturen indien gewenst. In 2018 hebben
we vanuit het thema ‘350 jaar Achterhoek’ gewerkt. Dat heeft tot diverse prachtige verbindingen
tussen de deelprojecten binnen het pact geleid. Zo is bijvoorbeeld Platgespöld vanuit ECAL in
samenwerking met de DRU van een eenvoudige voorspeelavond doorgegroeid naar een spetterend Achterhoeks popfestival in de DRU. Ook het overkoepelende stillevens-project van Louise
te Poele heeft door de deelprojecten die alle partners er aan gekoppeld hebben, tot een enorme
zichtbare exposure voor alle inwoners geleid. Zelfs landelijk heeft het de Achterhoek op de kaart
gezet met media-aandacht in Nieuwspoort Den Haag en een 2 pagina’s vullende spread in het
AD.
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Thema 2019: Wederopbouw

Flexibel budget

Halverwege 2018 hebben de gemeenten gezamenlijk
het verzoek gedaan of we voor 2019 als jaarthema van
het pact Wederopbouw wilden nemen. De Achterhoek
(in dit geval ook incl. Lochem en Zutphen, wil namelijk
met de provincie Gelderland, de Rijksdienst en relevante landelijke partijen gezamenlijk kijken naar de
opgaven rond wonen en (leegstaand) vastgoed. Het is
belangrijk hierin te investeren, om ook in de toekomst
een economisch sterke en aantrekkelijke regio te blijven. Als vervolg op de Week Erfgoed En Ruimte (WEER)
in 2017 is in het vakberaad erfgoed (Achterhoek)
afgesproken deze samenwerking te intensiveren door
middel van een gezamenlijk erfgoedthema-jaar. Voor
2019 is het thema ‘Wederopbouw’ gekozen, vanwege
de gemeenschappelijke actualiteit ten aanzien van
draagvlak en aanpak.
Er wordt door de gemeenten zelf, samen met Gelders
Genootschap, een ‘uitvoeringsprogramma voor het
jaar samengesteld, waar alle activiteiten die in 2019
met het thema Wederopbouw zullen uitgevoerd een
plek kunnen krijgen. Partners zoals wij kunnen daar
projecten aan koppelen en daarmee het thema ‘laden’.
Maar ook een cultureel vehikel voor de samenwerking
zijn. Binnen het pact zullen wij verhalenprojecten in
de wederopbouwwijken doen en zo input leveren voor
de identiteit van de Achterhoek op dit thema.

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.
Mede namens onze partner Cultuurmij Oost in de
persoon van Erna Aan de Stegge, zien wij uit naar
weer en nieuw jaar van verbinding en inspiratie in de
Achterhoek.
De Cultuurcoalitie,
Manuel Hezeman
Achterhoek Toerisme

Ton Krabbenborg
Boogiewoogie (a.i.)

Juliette Hofman
DRU Cultuurfabriek

Femia Siero
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Ester van de Haar
Gruitpoort & penvoeder/kwartiermaker
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2.

2. Een blik op de toekomst
We kunnen inmiddels met recht zeggen dat het onderbrengen van het
pact in de culturele infrastructuur in de Achterhoek zelf zijn vruchten heeft
afgeworpen. De projecten zijn meer ingebed, zichtbaarder en verbonden
met bestaande structuren. En dat niet alleen, de meerwaarde van het pact
is veel breder. Met het rapport Goud in handen van Bureau Buiten uit 2015
waarin een analyse gedaan in van het rendement van cultuur en erfgoed
in de Achterhoek werd al geconcludeerd dat er in de Achterhoek kansen
blijven liggen. Met dit pact lijken we een begin te hebben gemaakt om die
meerwaarde te verzilveren.
•	Door het pact verwerven we ook financiering buiten provincie en gemeenten omdat het pact als cofinanciering kan worden ingezet. Alleen al
in de West-Achterhoek is zo een programma van € 180.000,- per jaar tot
stand gebracht. Ook voor het project RAKEN MET SMAKEN worden momenteel op basis van het pact VOOR €110.000,- FONDSEN aangevraagd
voor een pactbreed project in alle gemeenten. En met jaarthema 2019
Wederopbouw is het pact cofinanciering voor het programma Erfgoed
&Ruimte.
•	Individuele kunstenaars die voor het pact werken al diverse extra opdrachten verkregen als gevolg van hun werk binnen het pact. Ook daarin
bewijst de economische waarde van het pact zich.
•	We zien dan externe partijen gebruik blijven maken van de projecten
nadat het pact haar rol gespeeld heeft. Zo zien we dat scholen zelf projecten met de Stillevens gaan opzetten en dat ouderenorganisaties zelf
kunstprojecten gaan doen nadat wij daar geweest zijn.
•	De partners ondersteunen elkaar ook om de projecten en themalijnen
verder te professionaliseren. Zo wordt Boogie Woogie gecoacht door de
projectleider van de Gruitpoort. Ook dat gebeurt met externe financiering.
Op dit moment betreft deze exposure nog vooral het domein cultuur. Maar
de themalijnen binnen dit pact leggen nu al allerlei verbindingen met andere (publieke) domeinen. In 2019 leggen we bijvoorbeeld met het thema
Wederopbouw een verbinding naar het ruimtelijk domein. Maar ook in het
sociaal domein is samenwerking tussen gemeenten vanuit de preventieagenda gewenst. We zouden daarom willen verkennen of het Cultuur- en
erfgoedpact Achterhoek ook als basis gebruikt kan worden voor een veel
bredere inhoudelijke inbedding. Daarmee kan een forse multiplier ontstaan die inhoudelijk nog veel meer mogelijk maakt dan nu het geval is.
Zeker als de provincie haar huidige cofinanciering blijft leveren.
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Die ontwikkeling zou een enorme groei van het pact
kunnen betekenen. En doorbouwen op succes is altijd
goed. Echter het dwingt ook om scherp te zijn op de
succesfactoren. We noemen alvast de naar ons idee
twee belangrijkste.
•H
 et pact is géén eigenstandige nieuwe organisatie.
Het pact is géén fusie van organisaties, géén verzelfstandigde nieuwe stichting. Maar gewoon een groep
stevige culturele partners, die verspreid over de regio, rollen, taken en budgetten transparant inrichten
en eerlijk verdelen. Zonder hiërarchie, vanuit vertrouwen. Onderling en vanuit de gemeenten. Met zo
min mogelijk bureaucratie. Al vergt een eenvoudig
samenwerkingsverband uiteraard altijd meer overleg
en afstemming dan één organisatie met één bestuur.
•	We blijven als schoenmaker bij onze leest. Cultuur
kan verbinden en ontschotten. De kracht van kunst
ligt in out of the box oplossingen. In educatie zorgt
het voor een creatief brein, in de zorg voorkomt het
medicalisering, in de ruimtelijk ordening en economie zorgt het voor lucht en leefbaarheid. Maar die
rol kunnen we alleen vervullen als we bij die kracht
blijven. e dienen dus geen pedagoog of welzijnswerker te worden, we beginnen geen winkel als een
project verkoopbare artikelen oplevert. Maar in al
die domeinen laten we nieuwe invalshoeken zien
zonder er deel van uit te maken. En daarna dragen
we het over. Daar ligt onze kracht.

Het was altijd al zo dat het pact voor de gemeenten
een vehikel is waarin de cultuurwethouders bestuurlijk
met elkaar aan zitten. Maar nu we met de Achterhoek
Board een vliegende start maken en zowel provinciaal
als landelijk opvallen door onze Achterhoekse vormen
van samenwerking, lijkt de tijd rijp om met het pact
ook die ontschottende rol in andere domeinen te vervullen. Het pact kan gebruikt worden als een beproefd
vehikel voor nieuwe verbindingen en samenwerking
binnen de Achterhoek. Door de organisatiestructuur
en werkwijze te gebruiken. Maar ook door het pact te
laten participeren in de uitdagingen in andere domeinen.
Kortom, in 2019 zal de kwartiermaker met alle gemeenten en de provincie het gesprek aan gaan om te
kijken hoe zij het pact zouden willen inzetten en in
welke domeinen. Zodat we bij de start van het laatste
pactjaar (2020) goed zicht hebben op de mogelijkheden en kansen voor de volgende periode. Daar passen
we eventueel de thema-indeling, de organisatie of de
rolverdeling op aan. Wellicht moeten er ook nieuwe
partners bij. Zodat we als Achterhoekse gemeenten
met een goed gefundeerd plan met de provincie
Gelderland het gesprek aan kunnen gaan over hun rol
daarbinnen.

Daarnaast lopen er landelijk diverse beleidslijnen
waarvoor het pact effectief kan worden ingezet. In het
rijksplan Cultuurbeleid 2021-2024 wordt gesproken
over Stedelijke en regionale profielen. Er is al veel
voorwerk verricht in Twente dat in de Achterhoek
overgeslagen zou kunnen worden als het pact hier als
uitgangspunt genomen wordt. Ook voor regelingen als
CMK en Meer Muziek in de Klas zou via het pact een
zinvolle inbedding in de regio georganiseerd kunnen
worden.
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Acties per themalijn

3.

Themalijn Toerisme
TITEL			Cultuurzomer Achterhoek
ORGANISATIE		

Achterhoek Toerisme - Manuel Hezeman

PROJECTLEIDER		

Vacature

Beoogd resultaat van deze themalijn
Met 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.

Doelgroepen
• Gemeenten
• Bedrijven
• Kunstenaars

Werkwijze in deze themalijn
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.

Focus 2019
•	De evenementenselectie voor het magazine verder aanscherpen. Kritisch
zijn op de verdeling per gemeente, maar wel met het uitgangspunt op
kwaliteit/inhoud/’echt Achterhoeks’.
•	Samenwerking creëren tussen de relevante partijen in het speelveld. In
2019 wordt gepolst bij de evenementenorganisatoren waar de behoeftes bij deze groep ligt.
•	Verhogen bereik social media, met name op Facebook. In samenwerking
met evenementen organisatoren.
•	Bekijken of de gemeenten Lochem en Zutphen ook (betaald) willen participeren in de campagne. In 2018 is Zutphen meegenomen in Cultuurzomer Achterhoek.

Wederopbouw in de themalijn Toerisme
Evenementen die voortkomen uit dit thema of bestaande evenementen
met een link naar dit thema, zullen in kaart gebracht en meegenomen
worden in het promotietraject.
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OVERIGE DEELPROJECTEN // Toerisme
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Offline

• Het uitbrengen van een Cultuurzomer Achterhoek magazine
•	Produceren van een evenementenlijst, waaruit 50 tot 60 zomerse evenementen geselecteerd worden
• Vergaren van input voor thema wederopbouw
•	Het uitbrengen en verspreiden (incl. opmaak en drukken) van een evenementenmagazine c.q. krant met een oplage van 155.300 huis-aanhuis in de deelnemende gemeenten (excl. Lochem en Zutphen)
•	Bevoorrading van ondernemers, toeristische informatiekantoren, etc. in
de Achterhoek
• Redactionele artikelen, promotie in regionale edities

Online

•	In iedere deelnemende gemeente wordt een evenement gefilmd (korte
clip van max. 2 minuten) en gepost op social media (YouTube en Facebook). Aan het einde van de Cultuurzomer wordt hier een compilatiefilm uit gedestilleerd.
•	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

Bijeenkomsten / overig

• Een jaarlijkse bijeenkomst voor evenementenorganisatoren.
• Jaarlijks evaluatie en indien nodig bijsturen van activiteiten.

Actieplan 2019
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4.

Acties per themalijn

Themalijn Innovatie
TITEL			KUNSTwerkt
ORGANISATIE		

Cultuurmij Oost - Erna aan de Stegge

PROJECTLEIDER		

Mirjan Koldeweij, Lotte Lentes

Beoogd resultaat van deze themalijn
• Opdrachtgevers en kunstenaars tot sector overstijgende 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.

Raken met Smaken

Doelgroepen
• Gemeenten
• Bedrijven
• Kunstenaars

Werkwijze in deze themalijn
Verkennen Kasteelmonologen //
Bronckhorst

Bij de start van dit pact hebben we binnen deze themalijn ingezet op 2
projecten per gemeente. Eén project in 2017 en 2018 en één in 2019 en
2020. Van die eerste periode zullen de eerste resultaten in 2019 zichtbaar
zijn.

Verkennen Lokaal voor verlof //
Oost Gelre

Het flexibele budget is ingezet om één overkoepelend project over alle
gemeenten heen te kunnen doen: het stillevenproject van Louise te Poele.
Dit project is niet alleen digitaal uitgevoerd zoals oorspronkelijk de bedoeling was maar vertaald in een prachtige rondreizende expo gemaakt,
een prachtige ansichtkaarten-set en verhalenprojecten met ouderen en
jongeren. Een prachtig verbindend resultaat met een enorme exposure,
ook buiten de Achterhoek. Zowel bestuurders en raadsleden als inwoners
voelen zich zowel trots op het resultaat van negen gemeenten als op het
feit dat ze deel uitmaken van het grote geheel van de Achterhoek. De expo
reist nog tot medio 2019 door de Achterhoek. We laten het aan de kunstenaar hoe zij met de verdere productontwikkeling om wil gaan. Ook dat
is een taak van het pact: zorgen dat kunstenaars ook financieel de credits
krijgen voor wat zij maken.

Liefdespad Ruurlo - schets route

Focus 2019
In alle gemeenten lopen nu stevige projecten. Voor een deel zullen die
ook de komende twee jaar nog verder hun beslag krijgen. Nu we hebben
gezien wat het voor de regio oplevert als we vanuit deze themalijn een
overkoepelend project realiseren, willen we onderzoeken of het voor de
tweede helft van deze pactperiode mogelijk is de budgetten te bundelen
en in te zetten voor opnieuw een plan dat gemeenten afzonderlijk en de
10
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regio als totaal zichtbaar maakt.
Deze keer op het terrein van agro
en food.

Raken met smaken
Food-designer Katja Gruijters deed
in opdracht van het pact afgelopen
jaar alvast onderzoek naar de achtergrond, de historie van streekproducten en de huidige eetcultuur in
de Achterhoek. Haar bevindingen
vertaalde ze in het projectplan RAKEN MET SMAKEN, dat de innovatieve en duurzame potentie van de
agro en food sector in de Achterhoek smaakvol zal communiceren.
Het doel: producenten en consumenten dichter bij elkaar brengen
en bijdragen aan bewustwording
en verduurzaming.
Dit betekent dat we in 2019 extra
fondsen zullen aanvragen (PakAn,
Prins Bernard Cultuurfonds, BNG
Cultuurfonds, Rabobank Coöperatiefonds, LEADER) om aanvullend
budget te verkrijgen voor een
groot overkoepelend en verbindend agro en food project, waarvoor we RAKEN MET SMAKEN als
werktitel hanteren. Als dat budget
gehonoreerd wordt, kunnen we
daarmee een Achterhoek-breed
slot-event voor het laatste jaar van
deze pactperiode (2020) organiseren dat daarmee ook de opmaat
kan zijn voor een nieuwe, verder
verstevigde pactperiode.
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DEELPROJECTEN // Innovatie
Inventarisatie vraagstukken per gemeente

Geplande communicatie en PR
•	We vullen cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl telkens met interviews,
aansprekend beeldmateriaal, films en feitelijke data, zodat het aantrekkelijk wordt processen online te volgen en op locatie te bezoeken.
•	We actualiseren de info op kunstwerktachterhoek.nl voortdurend, zodat
het uitnodigend iedere keer opnieuw een kijkje te nemen bij de lopende
opdrachtprocessen.
•	Per project worden de kansen benut om (afhankelijk van aard en potentie) de lokale, regionale en landelijke pers te interesseren.
•	We leveren input voor de nieuwsbrief van het Cultuur en Erfgoedpact
Achterhoek.
•	We verspreiden artikelen via de nieuwsbrief van Cultuurmij Oost.

Verkennen // Berkelland, Geesteren

Ondertussen werken we in 2019 uiteraard ook aan (nieuwe) opdrachten per gemeente, zodat we zoveel mogelijk concrete resultaten van de
samenwerkingstrajecten met kunstenaars kunnen presenteren vóór de
afsluiting van deze pact-periode aan het eind van 2020.
Bij de keuze voor de opdrachten wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de voorwaarde van rechtstreekse verbinding met andere themalijnen (toerisme, participatie, erfgoed en educatie). Omdat de gemeenten tot
nu toe vooral ruimtelijke, sociale en erfgoedkwesties hebben aangedragen
voor samenwerkingen met kunstenaars, zullen we vanaf 2019 bij nieuwe
opdrachten meer gericht op zoek gaan naar kansen voor kunstenaars die
zich met onderzoek en/of nieuwe technologie bezighouden.
Binnen de begroting van deze themalijn wordt het beschikbare budget
benut om ideeën en ontwerpen te genereren voor opgaven die veelal
door gemeenten zelf zijn aangedragen. En niet door bedrijven die voor
uitvoering en experiment middelen beschikbaar hebben voor research &
development, zoals dat bij KunstWERKT het geval is. Vanaf de eerste projecten is daarmee duidelijk dat het vinden van financiering voor uitvoering
een probleem is. Als geen energie en tijd wordt gestoken in het vinden
van aanvullende subsidies zouden we hier en daar met de innovaties in
‘plannenmakerij’ blijven steken. Daarvoor zijn de voorstellen waarmee kunstenaars tot nu toe komen te kansrijk en te waardevol. Een oplossing om
ruimte te vinden voor het regelen van financiering voor uitvoering behoeft
dus aandacht.

Wederopbouw in de themalijn Innovatie
We zullen vanuit deze themalijn inhoudelijk bijdragen aan dit onderwerp
als we daarmee een initiatief uit een andere themalijnen kunnen versterken. Er is geen specifiek project benoemd.
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2019

Aantal
kunstenaars

Betrokken partijen bij ontwerp
of uitvoeringsfase

Procesfase
(ontwerp,
€-onderzoek,
uitvoering)

Aalten
Visualisatie textiele verleden

3

Gemeente (cultuur, erfgoed, economie, ruimte,
welzijn), de talentverbinder, bedrijven

€-onderzoek
Uitvoering

Liefdespad Ruurlo (publicatie,
vormgeving love-seats)

4

De Heikamp, Staatsbosbeheer, Waterschap

Uitvoering

Zichtbaarheid gastvrijheid
Oerdorp Geesteren

2

Gemeente (cultuur, ruimte), ondernemers Geesteren

€-onderzoek

Kasteelmonologen

4

Gemeente (cultuur, erfgoed), de Keuken van
Hackfort

€-onderzoek
Uitvoering

Markering en zichtbaarheid
Bildersroute

1

Gemeente (cultuur, ruimte), Stichting 4XV, Stichting Kunst in Vorden, Uitgeverij Blauwdruk, Museum MAS)

€-onderzoek
Uitvoering

Kunstzinnige verwijzing naar
vestingverleden

1

Gemeente (cultuur, ruimte), organisatie IJsselbiënnale

€-onderzoek
Uitvoering

Versterking entrée bedrijventerrein
Beinum-West

1

Gemeente (cultuur, ruimte, economie), ondernemers/bedrijven

Ontwerp

1

Gemeente (cultuur), Stadslab

€-onderzoek

1

Gemeente (cultuur), partijen uit het pand, jongeren van vakopleiding, bedrijven (materiaal en
techniek)

Ontwerp
€-onderzoek

1

Gemeente (cultuur, ruimte)

€-onderzoek

1

Gemeente (cultuur), scholen, verzorgingshuizen
ouderen

€-onderzoek
Uitvoering

1

Gemeente (cultuur), Stichting Erfgoed en Nationaal Landschap, Stichting Steengroeve Theater

€-onderzoek
Uitvoering

Stillevens (Louise te Poele)

2

Negen gemeenten, instellingen en organisaties
waar reizende expo plaatsvindt, scholen, verzorgingshuizen

Gereed

Raken met Smaken (Katja Gruijters)

1

Producenten agro&food, horecagelegenheden,
vakopleidingen

€-onderzoek
Uitvoering

Berkelland

Bronckhorst

Doesburg

Doetinchem
3D Sieraad
Montferland
Barghse Huus

Oost Gelre
Proeflokaal
Oude IJsselstreek
Ontsluiting grafiekcollectie stadhuis
Winterswijk
Markering Steengroeve
Overkoepelend

Actieplan 2019
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5.

Acties per themalijn

Themalijn Educatie en Erfgoed
TITEL			

Leren en leven met cultuur

ORGANISATIE		

DRU Cultuurfabriek – Juliette Hofman

				

ECAL - Femia Siero,

PROJECTLEIDER(S)

Diana Abbink, Erik Ramaker, Mirjan Koldeweij

Beoogd resultaat van deze themalijn
•
•
•
•

Omgevingsbewustzijn bevorderen
Identiteitsbeleving van de Achterhoek versterken,
Kennis over Achterhoeks erfgoed versterken
Intergenerationeel contact bevorderen

Doelgroepen (waar mogelijk intergenerationeel)
• Leerlingen basis- en voortgezet onderwijs
• Volwassen inwoners Achterhoek
• Ouderen

Werkwijze in deze themalijn
In deze themalijn werken we samen met: Bibliotheek West-Achterhoek
(www.bibliotheekwestachterhoek.nl), Bibliotheek Oost-Achterhoek (www.
bibliotheekoostachterhoek.nl), Gery Groot Zwaaftink (www.gerygrootzwaaftink.nl), Behind the corner (www.behindthecorner.nl) en Dialectkring Achterhoek en Liemers (www.dialectkring.nl).

Hol onze spraok
in laeven

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.
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.

W I ES N E U S
w i s d e w eg
SCHOLE

SCHOLE

‘Wiesneus’ is een

initiatief van

Erfgoedcentrum
Achterhoek Lieme
willen we, door
het aanbieden
rs. Met ‘Wiesn
van lees- en lesma
eus’
een bijdrage levere
teriaal voor basiss
n aan het behou
choolleerlingen,
d van onze streek
mogelijk gemaa
eigen taal. Dit
kt door het Cultuu
project wordt
r- & Erfgoedpact
van negen Achter
Achterhoek. Dit
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MET EEN
PRIKKELEN

HOOLKINDER

EN VAN 8-10

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. Hiertoe worden bestaande projecten op het gebied verder uitgerold en beter
verankerd (o.a. ‘Wiesneus’, ‘Schrijfcursus Dialect’, ‘Dag van de Achterhoekse
Popmuziek’ en ‘JAFA’) en nieuwe projecten opgezet (o.a. ‘Troubadour on tour’
en kunstproject ‘Wederopbouw’). Binnen alle 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.

D TAALLE
S

JAAR
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Wederopbouw in de themalijn
Educatie & Erfgoed
De architectuur en stedenbouw uit
de periode 1940-1965 zijn belangrijk voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Deze tijd staat
vooral bekend als de wederopbouwperiode. Oorlogsschade werd
hersteld. Er was schaarste, maar
ook optimisme en vernieuwing.
Nieuwe materialen, verkavelingspatronen en wijkopbouw werden
geïntroduceerd. Ook het verkeer
speelde een steeds belangrijkere
rol. De wederopbouwperiode betekent veel voor de manier waarop
er in de jaren erna gebouwd werd.
Kenmerkend voor deze tijd is het
experimenteren met een industriële aanpak van het bouwen.
Door kinderen i.s.m. hun grootouder(s) kennis te laten maken met
aspecten van de hedendaagse
en de historische werkelijkheid
ontstaat er verbondenheid, dit door
veranderde inzichten en door nieuwe perspectieven. Het doel is om
een educatie erfgoedkunstproject
te ontwikkelen waarbij de unieke
identiteit van de wederopbouw/
monumenten onder de aandacht
wordt gebracht. In relatie met
het Erfgoedcentrum Achterhoek
Liemers wordt onderzoek gedaan
naar de historie van de omgevingsgebouwen. Het streven is om een
link te leggen i.s.m. de leerlingen/
grootouders tussen de tijd van
toen, de gebouwen uit de wederopbouw van toen, de mensen van
toen, en tussen het nu. Een belangrijk aspect van identiteit is dat ze
verandert in de tijd. Tijd verandert
alles. Leven in de tijd verandert
onze identiteit, elke dag. De kunst/
cultuur discipline(s) die werkelijk
wordt ingezet wordt in het voorjaar
2019 nader bepaald.
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DEELPROJECTEN // Educatie en erfgoed
OVERIGE DEELPROJECTEN

KORTE BESCHRIJVING

Schrijfcursus

Kwaliteitsverbetering in geschreven streektaal literatuur (verhalen, poëzie, gedichten)
Organiseren van 2 schrijfcursussen: een basiscursus en een vervolgcursus. Beide cursussen bestaan uit 2 delen: 1 dag schrijven in het Nederlands en 1 dag schrijven in de
streektaal.

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 ondersteund.
Ontwikkelen van lesmateriaal w.o. het blad ‘Wiesneus’ met begeleidend materiaal (o.a.
muziek) via website/youtube en introductielessen in de klas.
Project is gestart schooljaar 2017/2018, verdere uitrol tm schooljaar 2020/2021.

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 in de Achterhoek. Daar vertelt hij vakantiegangers (kinderen en volwassenen) Achterhoekse sagen en legenden, vertelt anekdotes en zingt liedjes.

Platgespöld

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 Gespold vindt plaats in september.

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

JAFA scholieren filmfestival

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 op scholen 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.

* Wiesneus, Kunstproject, JAFA en DAP lopen over de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020
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6.

Acties per themalijn

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.
•	Bewustwording van de culturele identiteit van de regio en het
verbinden van generaties door middel van cultuur en erfgoed.

Doelgroepen
• Ouderen (in zorginstellingen en zelfstandig wonend)
• Jongeren
• Kunstenaars amateur en professionele

Werkwijze in deze themalijn
Door de doelgroepen samen te laten werken in kunstprojecten kunnen
jongeren van ouderen leren, maar ook omgekeerd. Professionele
kunstenaars begeleiden het proces.
Activiteiten kunnen gericht zijn op de volgende elementen:
1. Verlagen van eenzaamheid en versterken van sociale cohesie,
2. Het leggen van intergenerationele verbindingen,
3. Verkleinen van kwetsbaarheid.
Het artistieke fundament is wat de themalijn Participatie van het Cultuuren Erfgoedpact onderscheidt van welzijnswerk. Dat blijkt uit de aard van
onze projecten, uit onze aanpak, onze organisatie, vrijwilligersbeleid en
PR. Onze partners zien dit als de meerwaarde van de samenwerking en
landelijk spelen we een voorbeeldrol.
 o-creatie is de kern van de werkwijze. Samen met ouderen en vrijwilliC
gers én partners ontwikkelen en faciliteren wij projecten waar behoefte
aan is.
Het programma Lang Leve Kunst & Naoberschap blijft in de West-Achterhoek en wordt in de Oost-Achterhoek dé partner voor organisaties in
zorg en welzijn omdat we met ons aanbod een meerwaarde op bestaand
aanbod in de sector bieden. Beide partners werken intensief samen om dit
resultaat voor de gehele Achterhoek te bereiken.
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 et programma van de themalijn
H
Participatie wordt door gemeenten
gezien als innovatief en daarmee
een versterking van het gemeentelijk beleid, ook in het sociale
domein. Fondsen en andere partijen herkennen de innovatiekracht
van het programma en willen zich
daarom binden, zowel aan het
programma als aan het Cultuur &
Erfgoedpact.
Scholen gaan een formeel partnerschap aan vanwege intrinsieke en
maatschappelijke betekenis van
intergenerationele contacten voor
hun leerlingen.
Ouderen voelen zich aangesproken
door het aanbod van het programma dat de beleving van hun
positieve gezondheid versterkt. Ze
zijn zoveel mogelijk betrokken bij
de ontwikkelingen van het programma.

Focus in 2019
 ositionering van de themalijn
P
participatie is sterk en het sluit
aan op maatschappelijke urgentie.
Daarmee liggen er veel kansen
voor maatschappelijk draagvlak en
landelijke voorbeeldpositie.
 oetinchem is een Age Friendly
D
Cultural City met bijhorende kansen voor sterke positionering. De
exposure daarvan zullen we benutten voor de gehele Achterhoek.
I nterculturele contacten met nieuwe Nederlanders/ combinatie participatie en integratie van andere
maatschappelijke groepen.

19

Combinatie van participatieve en educatieve activiteiten van Het Cultuur- en Erfgoedpact. Of met culinaire
activiteiten.

Wederopbouw in de themalijn Participatie
In de West-Achterhoek doen we een multimediaproject
waarbij ouderen en jongeren samen op pad gaan. De
oudere brengt een oude foto van een plek in de omgeving mee, de jongere een IPad. Ze gaan op zoek naar
de plek waar de foto ooit genomen is en fotograferen
de oude foto in de huidige situatie. Ondertussen wordt
er gepraat over wat er in de tussentijd veranderd is
en bedenken ze een tekst bij de foto. Het eindproduct
is een kleinschalige expositie. Gemeente(n) waar dit

plaats gaat vinden zijn nog nader te bepalen maar
in elk geval in Borculo ( gemeente Berkelland). Daar
start in september 2018 een activiteit over de stormramp. Uiteraard gaat het hier ook over wederopbouw.
In 2019 zal de overstroming van de Berkel in 1844
(Eibergen) centraal staan omdat de Berkel steeds meer
teruggebracht in haar oude loop.

DEELPROJECTEN // Participatie
OVERIGE DEELPROJECTEN

KORTE BESCHRIJVING

Bouwstijlen/ architectuur

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.

Communicatie vroeger en nu

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.

De school vroeger en nu

Grensproject
In twee gemeenten
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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. De ochtend staat in het
teken van oudhollandse spelen, luisteren naar verslagen en het bekijken van foto’s en
films van de leerlingen.
Een kunst -en cultuurproject is een goed middel om voor verbinding te zorgen tussen
de verschillende dorpen en kernen in een gemeente. Vooral in een fusiegemeente kan
het nuttig zijn om elkaar beter te leren kennen door kennis te maken met specifiek
Cultuur/ Erfgoed van een locatie.
Doelgroepen zijn senioren en jongere generaties (kinderen en hun ouders).
Vraag: wat hebben de onderlinge plaatsen gemeen en wat absoluut niet. Invalshoeken
als taal, gebruiken, verhalen, immaterieel en materieel erfgoed, natuurlijke grenzen
(erfgoed) komen hierbij aan bod.
Doel: kinderen bewust maken van hun naaste omgeving (omgevingsonderwijs) en het
bevorderen van de maatschappelijke meerwaarde sociale cohesie.
Een eerste idee is om als onderdeel in het project ouderen op een interactieve wijze op
verschillende historische erfgoedplekken verhalen te laten vertellen aan kinderen.
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Kunstcafé

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. Een
kunstprofessional adviseert en coördineert het geheel. Tal van verbindingen tussen
verschillende maatschappelijke groepen zijn mogelijk; integratie en participatie

KunstOer

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. Als extra pijler komt daar nu de doelgroep senioren bij.

Zang aan huis

Met muziek kun je mensen raken. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die dementeren. Daarom zijn er kleinschalige bijeenkomsten op de woongroepen van mensen
met dementie. Het gaat erom mensen door middel van zang en interactie dicht bij hun
gevoelens te brengen. Uitvoerenden zijn groepjes amateurzangers die vanuit het programma begeleid worden door een professional.

Voorleesbrigade

Even helemaal verdwijnen uit het leven van alledag en genieten van een mooi verhaal
of gedicht. En daarna praten en herinneringen ophalen. Uitvoerenden zijn telkens twee
mensen uit de vrijwilligerspoule van de Voorleesbrigade. Zij
worden vanuit het programma ondersteund.

Verhalenoogst

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.

Scholenprojecten Oost en
West

Steeds meer scholen haken aan bij activiteiten van het programma omdat die bijdragen
aan de maatschappelijke bewustwording van de leerlingen. Leerlingen maken via verhalen 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. Voorbeeld: School vroeger en nu.

Jonge Rotten

Ouderen en jongeren leven vaak in eigen werelden (bubbels). Met dit project willen we
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. Er komen tal van intergenerationele activiteiten met als klapper ‘Het Verblijf’ waar
een groepje jongeren en ouderen een kleine week intensief met elkaar optrekken. Het
project wordt onderzocht door de Leyden Academy.

Co-creatieprojecten
met partners

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

Actieplan 2019
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7.

7.

Begroting 2019

LASTEN

2019

Co-creatieprojecten met partners

€ 8.000

Themalijn Toerisme (€28.750)

Kosten

Jonge Rotten

€ 10.000

Offline

€ 17.000

Kunstproject Wederopbouw

€ 1.350

Online

€ 8.000

Bijeenkomsten/overig

€ 3.750

-> Declaratie Achterhoek Toerisme

-> Declaratie Gruitpoort (tbv 5 gemeenten West Achterhoek)

€ 34.500

Themalijn Innovatie (€60.470)
€ 28.750

Themalijn Educatie en Erfgoed (€62.100)

Gemeente Aalten

€ 6.047

Gemeente Berkelland

€ 6.047

DAP

€ 14.650

Gemeente Bronckhorst

€ 6.047

JAFA

€ 12.400

Gemeente Doesburg

€ 6.047

Gemeente Doetinchem

€ 6.047

-> Declaratie DRU Cultuurfabriek

€ 27.050

schrijfcursus

€ 1.800

Gemeente Montferland

€ 6.047

Troubadour

€ 2.000

Gemeente Oost Gelre

€ 6.047

Wiesneus

€ 16.750

Gemeente Oude IJsselstreek

€ 6.047

Plat Gespöld

€ 4.500

Gemeente Winterswijk

€ 6.047

Kunstproject Wederopbouw

€ 10.000

Projecten in ontwikkeling/nader in te vullen Innovatie

€ 6.047

-> Declaratie Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

€ 35.050

Themalijn Participatie (€62.100)

-> Declaratie Cultuurmij Oost (geen coalitiepartner)

€ 60.472

Totaal Inhoudelijke programma’s

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

€ 4.000

Zang aan huis

€ 213.422

Pactbrede lasten
-> afschrijving programmaplan en film

€ 2.643

€ 2.800

-> Communicatie en inhoudelijke profilering pact

€ 15.000

Grensproject

€ 10.000

-> Ondersteuning en financiële advisering penvoerder

€ 15.500

Kunstcafé

€ 4.000

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

€ 23.436

KunstOer

€ 4.000

-> Inhoudelijke advisering Cultuurmij Oost (provinciale opdracht)

€-

Voorleesbrigade

€ 2.800

-> Declaratie BoogieWoogie (tbv 4 gemeenten Oost Achterhoek)

€ 27.600

Zang aan huis

€ 3.000

Voorleesbrigade

€ 3.000

Verhalenoogst

€ 4.150

Scholenprojecten West

€ 5.000
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Totaal Pactbrede lasten

€ 56.579

Totaal lasten Cultuur&Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020

€ 270.000

NB Alle bedragen zijn incl eventuele BTW. De subsidiestromen zijn niet BTW-belast.
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Bijlage 1

Gemeente

Toerisme

Innovatie
•

AALTEN

•

•

BERKELLAND

•
•

•
•

BRONCKHORST

•

DOESBURG

•

•

DOETINCHEM

Educatie & Erfgoed

Schoolproject rond •
expositie Louise te
Poele
Visualisatie textiele verleden

Schoolproject rond
expositie Louise te
Poele (3 scholen
en grootouders)
Liefdespad Ruurlo
(publicatie, vormgeving love-seats)
Zichtbaarheid
gastvrijheid Oerdorp Geesteren

•
•
•
•

DAP

Participatie
•
•
•
•
•
•
•

Project Stormramp •
Borculo
•
DAP
Wiesneus
Troubadour on
Tour

Toerisme

Innovatie
•

Barghse Huus

Educatie & Erfgoed
•

Kasteelmonologen •
Markering en
•
zichtbaarheid
•
Bildersroute

Kunstzinnige
verwijzing naar
vestingverleden
Versterking entrée
bedrijventerrein
Beinum-West

•

3D Sieraad

•
•
•

DAP
Wiesneus
Troubadour on
Tour

DAP

•
•
•
•

•

Proeflokaal

•

•
•
•
•

OOST GELRE

•
•
•
•
•
•
•

Zang aan Huis
Voorleesbrigade
Verhalenoogst
Cocreatie
Wederopbouw

•

OUDE
IJSSELSTREEK

•

WINTERSWIJK
DAP
Wiesneus
Troubadour on
Tour

•
•
•
•

Zang aan Huis
Voorleesbrigade
Verhalenoogst
Schoolprojecten
Oost en West
Jonge Rotten
Cocreatie
Wederopbouw
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Participatie
•
•
•
•
•
•

Zang aan Huis
Voorleesbrigade

Zang aan Huis
Voorleesbrigade
Verhalenoogst
Schoolprojecten
Oost en West
Cocreatie
Wederopbouw

DAP

MONTFERLAND

•

•
•
•
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Zang aan Huis
Voorleesbrigade
Schoolproject:
Bouwstijlen –
Architectuur
Schoolproject rond
expositie Louise te
Poele

Gemeente

Projecten per gemeente

OVERKOEPELEND
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Project(en)
samen met
museum
Mondriaan

Ontsluiting
grafiekcollectie
stadhuis

•
•

Uitwerking
•
kunstcafé rond
•
kernen Groenlo en
Lichtenvoorde
DAP
Wiesneus
Schrijfcursus
Troubadour on
Tour
In voorbereiding:
Project Vragenderveen
Agrarisch erfgoed

Zang aan Huis
Voorleesbrigade

DAP
Platgespölt

•
•

Voorleesbrigade
Verhalenoogst
Wederopbouw
Schoolprojecten
Oost en West
Jonge Rotten
Cocreatie

•
•
•

Zang aan Huis
Voorleesbrigade
KunstOer

•

Schoolproject rond •
expositie Louise te •
Poele

DAP
Troubadour on
Tour

•

Stillevens (Louise
te Poele)
Raken met Smaken (Katja Gruijters)

Wiesneus

•

•

Zang aan Huis
Voorleesbrigade
Verhalenoogst
Schoolprojecten
Oost en West
Cocreatie
Wederopbouw

•
•
•
•
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Bijlage 2

Partners per themalijn per gemeente
Innovatie

Toerisme

Educatie & Erfgoed

Participatie
Jelko Arts (schrijver en striptekenaar)

AALTEN
Suze May Sho (kunstenaarscollectief)
Richard Jongetjes (gemeentelijke talentverbinder)

Mirjan Koldeweij (beeldend kunstenaar)

Careaz
De Lichtenvoorde
Estinea
SZMK Beth San
SZMK Hoge Veld
Basisschool Triangel Hoog en Laag Aalten
Aaltense Musea
Stichting De Goastok
Berna Bonekamp

x

Mirjan Koldeweij (beeldend kunstenaar)
Katja Gruijters
Louise te Poele

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Trudy Altink (bouwhistoricus

x
x

Keikamp

x
x

Bliss (kunstenaarscollectief)

x
x
x
x
x
x

Lotte Lentes
Ondernemers (OER-dorp) Geesteren
Spacecowboys (kunstenaarsduo)
Louise te Poele
Katja Gruijters
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De Marke (school)
Hw Heuvelschool
St. Jozefschool
IKC Juliana

Kunst in Vorden
Museum voor Achterhoekse Schilderkunst
Uitgeverij Blauwdruk

Sensire

Amber Hofstede (theatermaker)

Staring College (Onder voorbehoud)

Stichting 4XV

Livio

Stichting Eibergse Molens

Hans Keuper

Leander Zimmerman (regisseur Theater Nora)

Estinea

Stichting Marke Mallum

Maria Stammers

Simone Atangana Bekono (schrijver)

De Lichtenvoorde

Stichting Muziek en Kunstwijs Berkelland

Gery Groot Zwaaftink

Joost Oomen (schrijver)

Careaz

De Weemhof Borculo

Henk Muijleman

Corinne Heyrman (schrijver)

Menzis

Basisschool Kisveld Neede

Huus van de Taol

Boudewijn de Bakker (Kasteel Hackfort)

x

x

Educatie & Erfgoed

Participatie

x
x
x

x
x
x

BRONCKHORST

BERKELLAND
Bert van Zijtveld (Pannenkoekenboerderij De
Heikamp)

Toerisme

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

IJsselacademie

Sterrenpalet (school)

x

Schaersvoorde

x

Berna Bonekamp

x
x

Menzis

Jelko Arts (schrijver en striptekenaar)

Innovatie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Floris Brasser (kunstenaar)
Louise te Poele
Katja Gruijters

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

IJsselacademie
Huus van de Taol
Jelko Arts
Mirjan Koldeweij
Maria Stammers
Gery Groot Zwaaftink
Henk Muijleman
Hans Keuper
Pannevogel (school)
Actieplan 2019

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Partners per themalijn per gemeente
Innovatie

Toerisme

Educatie & Erfgoed

Participatie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

De Rank
Sccsshl (school)
Woordhof (school)
De Klimtoren (school)
Sint Bernardus (school)
Jan Ligthart (school)
t Loo (school)
Dorpsschool Halle
Het Garve (school)
Rozengaardsweide (school)
Radia Ideaal
Sensire
Markenheem
Menzis
Kruiswerk Achterhoek en Liemers
Sociaal team/ welzijnsfunctionarissen
Zonnebloem
Vrouwen Van Nu
Bibliotheek

x

Berna Bonekamp
Maxima Kroot
Lieke Deelstra
Beeckhof/ Ulenhofcollege

Innovatie

Bedrijventerrein Beinum West
Studio Jeroen Everaert
Louise te Poele
Katja Gruijters
Jelko Arts
Mirjan Koldeweij
Berna Bonekamp
Menzis
Attent
Caleidoz
Buurtacademie
Bibliotheek
Grotenhuis (IJsselzicht)
Beumerskamp
Cultuurplatform
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Participatie

x
x

Noura Rezgui
DOETINCHEM
Michiel van der Kley
Louise te Poele
Katja Gruijters
Jelko Arts
IJsselacademie
Huus van de Taol

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DOESBURG

Mirjan Koldeweij
Maria Stammers
Gery Groot Zwaaftink
Henk Muijleman
Hans Keuper
Ludger College
Rietveld College
Zone College
Ulenhof College
Prisma (school)
Isselborgh (school)
Plattenburg (school)
OBS de Huet (school)
Wis en wierig

x
x
x
x
x
x

Educatie & Erfgoed

Ine de Laak

Gaanderwijs (school)
Andy Goldsworthy (kunstenaar)

Toerisme

OBS Mozaiek (school)
Dichterbij
Octa (school)
Andersz (school)
Ijzevoorde (school)

x
x
x

Timpaan (school)
Optimaal FM
RTV Slingeland

x
x
x
x
x
x
x
x
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Sensire
Markenheem
Herbergier
Slingeland
Menzis
Kruiswerk Achterhoek en Liemers
Buurtplein
Zonnebloem

Actieplan 2019

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
29

Partners per themalijn per gemeente
Innovatie

Toerisme

Educatie & Erfgoed

Bibliotheek
Alzheimer Nederland afdeling Oost Gelderland
Metzo
Graafschapcollege
Dineke de Roo
Pieternel van Amelsvoort
Lieke Deelstra

x

Berna Bonekamp
Boaz Boele
Kiki Vos de Wael
Evelien ter Maat
Maxime Kroot
Lennart Brinkhuis

Innovatie

Participatie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barghse Huus

Alzheimer Nederland afdeling Oost – Gelderland

x

Basisscholen Antonius Lievelde en Vragender
Basisschool Watermolen Groenlo
Museum de Scheper Eibergen
Natuurpark De Leemputten
SCC De Mattelier
Audrey Veldkamp (dansschool Vieberink)
Jelko Arts (schrijver en striptekenaar)
Louise te Poele (beeldend kunstenaar)

x
x

Carel Lanters (kunstenaar)
Louise te Poele
Katja Gruijters
Jelko Arts

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mirjan Koldeweij (beeldend kunstenaar)
Gelre FM

Mirjan Koldeweij
Berna Bonekamp
Optimaal FM

Marianum
Desi Leijnen
Maria Stammers
Henk Muijleman
Huus van de Taol

x
x
x
x

Dialectkring Achterhoek en Liemers
St. Vrienden van de Streektaal Lochem e.u.
Gery Groot Zwaaftink

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sensire
Liemerije
Menzis
Kruiswerk Achterhoek en Liemers
Welcom
Bibliotheek
Liemerscollege
Suus Bijleveld-Fokker
Lieke Deelstra
Lennart Brinkhuis
Femmie den Ouden
Heike Engel

Katja Gruijters
Menzis
Careaz
De Lichtenvoorde
Estinea
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Hans Keuper
Pastoor van Arsschool
Ludgerusschool
St Jozefschool
Canisiusschool

Inge Pollet
Breekijzer
Louise te Poele
Katja Gruijters
Jelko Arts
Mirjan Koldeweij
Sensire

x
x
x
x
x
Actieplan 2019

Participatie

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

OUDE IJSSELSTREEK

Optimaal FM

OOST GELRE

x

Ludmilla van der Spoel (beeldend kunstenaar)

Berna Bonekamp

x
x
x
x
x

Educatie & Erfgoed

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

IJsselacademie
MONTFERLAND

Toerisme

Herbergier
Menzis
Kruiswerk Achterhoek en Liemers
Coöperatie sociaal werk Oude Ijsselstreek
Actieplan 2019

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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Innovatie

Toerisme

Educatie & Erfgoed

Participatie

x

x
x
x
x

x

x

KBO’s
Omgekeerd Bezoekgroep via Mia Tankink
Bibliotheek
Almendecollege
Lennart Brinkhuis
Berna Bonekamp
WINTERSWIJK
Stichting Steengroeve Theater
Mothership
Wereld van Wenters
Louise te Poele
Katja Gruijters

Cultuurbeleid

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

De Lichtenvoorde
Estinea
Prins Hendrikhuis
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
Museum Mondriaan
Transit Oost
Erfgoedlocaties
Obs Woold
Basisschool ’t Walien
Berna Bonekamp
Jelko Arts (schrijver en striptekenaar)

x

x
x

Jolanda ten Duis (beeldend kunstenaar)
Kristie Legters (beeldend kunstenaar)
Mirjan Koldeweij (beeldend kunstenaar)
Gerrit Komrij College
Huus van de Taol
IJsselacademie
Henk Muijleman
Maria Stammers
Gery Groot Zwaaftink
Hans Keuper
De Esch (school)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

2021-2024

Stedelijke en regionale profielen

Ontwikkelingen in onze samenleving en in de culturele
sector beïnvloeden elkaar over en weer. Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, vergrijzing, krimp, en ook de verwachte
groei van het aantal inwoners in de stedelijke gebieden, hebben
gevolgen voor de vraag naar het gesubsidieerde cultuuraanbod.
Tegelijkertijd hebben deze veranderingen invloed op de totstandkoming van dit aanbod. Een nieuwe generatie kunstenaars betreedt
met andere en innovatieve kunstvormen het podium en speelt in
op het publiek van deze tijd.

Toerisme: Het is nog niet bekend welke evenementen mee willen doen in 2019
Educatie&erfgoed: voor JAFA 2019 is een eerste inventarisatie gedaan, DAP 2019 is nog niet duidelijk
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