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We hebben ook dit jaar laten zien 
en ervaren dat we de Achterhoek 
als geheel als aantrekkelijke regio, 
met cultuur en erfgoed op de kaart 
kunnen zetten.  
Onze Achterhoekbrede projecten 
leveren daarin veel op. Ze zijn 
zichtbaar en herkenbaar voor 
iedereen. Denk aan de Stillevens 
waarvan de reizende expo in 2019 
de laatste gemeenten aan deed 
en Raken met Smaken dat juist dit 
jaar haar toer door de Achterhoek 
is gestart. Toch blijven we juist 
ook heel zuinig op die prachtige 
pareltjes binnen het pact als een 
schrijfcursus voor erfgoedverhalen 
of de Soundtrack of Heimat. 
Projecten waar juist persoonlijke 
ervaringen en verbinding tussen 
individuele mensen veel opleveren. 

2019 heeft ook in het teken 
gestaan van de voorbereiding op 
de níeuwe pactperiode.  
De 9 Achterhoekse gemeenten 
een Cultuur- en Erfgoedpact 
Achterhoek hebben uitgesproken 
dat zij ook in 2021-2024 graag 

opnieuw een pact willen vormen. 
Zeker als de cultuurcoalitie 
bereid is nóg meer in te zetten 
de Achterhoek als een creatieve, 
innovatieve en aantrekkelijke regio 
en dat zichtbaar te maken.  
Zowel aan haar eigen inwoners  
als aan bezoekers. De Achterhoek 
met cultuur en erfgoed op de  
kaart zetten. 

Er ligt inmiddels een concept 
programma dat met de provincie 
besproken wordt zodat dat voor 
de zomer door de coalitie en de 
gemeenten aan de provincie kan 
worden aangeboden.  Kortom, er 
is weer veel gebeurd en we gaan 
door. De coalitie weet elkaar te 
vinden en we werken pragmatisch 
maar met visie. Thematafel of 
niet, wij gaan de Achterhoek met 
cultuur en  erfgoed op de kaart 
zetten. Dran, óók in 2020!

Namens de Cultuurcoalitie,
Ester van de Haar
Penvoeder en Kwartiermaker 
Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek

Het was een  
vruchtbaar jaar

2017
2018
2019
2020

20
19

Voorwoord

Inhoud

Het pact als geheel 

Het pact per thema

Colofon
2 maart 2020
Redactie: Coalitiepartners
Vormgeving: Studio Nieuwe Weide

Wat is de Achterhoek creatief. Onze bloeiende maakindustrie prijkt 
bovenin de landelijke patenten-ranking en de werkloosheid is hier al jaren 
laag. Op cultureel gebied is ons voorzieningenniveau hoog. Onze coalitie 
speelt daar een belangrijke rol in. 
Niet gek dus dat de Wageningen University & Research de Achterhoek in 
haar denkrichting 2120 als het best bewoonbare stukje Nederland ziet. 
Omdat wij creativiteit als de kerncompetentie voor de noodzakelijke 
systeemveranderingen zien. Omdat wij het samen doen. Niet alleen in de 
culturele sector maar juist ook in en met onderwijs, zorg, en bedrijfsleven. 
Wij kunnen dat. Het pact laat dat zien.Van links naar rechts:

 Ton Krabbenborg, Boogiewoogie (a.i.)

Erna aan de Stegge, Cultuur Oost

Manuel Hezeman, Achterhoek Toerisme

Maria van der Post, Projectondersteuner

Ester van de Haar, Gruitpoort en penvoeder/

kwartiermaker

Juliette Hofman, DRU Cultuurfabriek

Niet op de foto: Femia Siero, 

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 
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Cijfers

Het Cultuur- en 
Erfgoedpact Achterhoek  
2017-2020 in cijfers
Wat en met wie?

150
Partners

40
Projecten

400
Vrijwilligers

20
Kunstenaars

20.000
Participatie

12.150
Innovatie

32.000
Educatie

846.400
Toerisme

64.150

CEPA als co-financier 2019
Totaal extra gegenereerde omzet

Zorgpartners

(Ouderen)
fondsen

Deelname  
Lochem CZA

Rabobank  
Coöperatiefonds, 

Raken met  
Smaken

Leader  
Raken met 

Smaken

Extra  
bijdragen  

DAP

Extra  
bijdragen   

JAFA

Gemeentelijke 
bijdragen  

sociaal domein

€450.000
2019

Zichtbaarheid

1 Nieuwsbrief

287 abonees

2500 ex

waarvan 3728 op Cultuur-

zomer Achterhoek met 112 

evenementen en 788k bereik

voor 40 basisscholen  

met 400 kinderen

6 Websites

2 per jaar

1 Online  
magazine

5000 volgers

5 Accounts

2 Accounts

3000 ex.

1 Kanaal

1 Tijdschrift

Voor wie?

31 MEI - 21 JULI

HERMAN BROOD IN BREDEVOORT - BredevoortVan 31 mei tot en 21 juli wijdt de Koppelkerk in Bredevoort een tentoonstelling aan kunstenaar en rock en roll-artiest Herman Brood (1946-2001).

21 juni - 31 okt

20 OP EEN REI - Doetinchem
Buitenkunstproject met twintig kunstwerken op de buitenrand van de eivormige oude stadswallen, de ei-vorm die de binnenstad van Doetinchem zo typeert. 

6 juli

‘NDROM TWINTIG - Sinderen
Een wandeling over de landgoederen Idink en Nibbelink op Sinderen met onderweg poëtische, theatrale en muzikale verrassingen.

7 juli BUITENGEWOON - Doetinchem
<< Zie hiernaast.

6 - 7 juli

GROTE KUNSTMARKT BERENSCHOT - Winterswijk160 kunstenaars keramiek, glaskunst, olieverf- en acryl schilderijen, houtbewerking, beeldhouwen, zeefdrukken en edelsmeden bij de Watermolen Berenschot in het Woold.

7 juli + 21 juli

KAMERMUZIEK AAN DE BERKEL - BarchemOp de rustieke locatie landgoed Morgenstern worden een aantal concerten gegeven. Nationale en internationale musici zullen hun visie laten horen van bekende en minder bekende werken uit onze muziekgeschiedenis.

11 - 13 juli

DOESBURG BINNENSTE BUITEN - DoesburgEen gratis festival - in de historische binnenstad van Does-burg - met hoog niveau straattheater, veel kinderactivitei-ten, ruim tachtig marktkramen met een breed aanbod aan producten en veel muziek van bekende artiesten. 
12 - 14 juli FOODTRUCKFESTIVAL - Braamt

>> Zie hiernaast.

14 juli

HIPPE HEBBEDINGEN FAIR - GroenloOp deze sfeervolle buitenmarkt - rond de oude Calixtuskerk -  kun je bij de diverse standhouders verschillende (hippe) producten voelen, zien, ruiken, proeven en gelijk meenemen! 

14 juli LOKAAL KABAAL! - Winterswijk
>> Zie hiernaast.

18 - 21 juli ZWARTE CROSS - Lichtenvoorde
<< Zie hiernaast.

19 + 20 + 24  
+ 26 + 27 juli

OPENLUCHTSPEL BORCULO - Borculo<< Zie hiernaast.

21 juli

INTERNATIONALE  BOEKENMARKT - BredevoortEen groot aantal boekhandelaren uit Nederland en Duits-land bieden hun mooiste boeken aan op het buitenterrein van de Koppelkerk.

21 juli + 25 aug.

VESTINGDAGEN GROENLO - GroenloGroenlo duikt terug in de tijd. Geniet van straattheater, mu-ziek en diverse activiteiten uit de 17e eeuw en de middeleeu-wen. Voor de jongste jeugd is er ook voldoende vertier.

28 juli 

ACHTERHOEK SPEKTAKELTOER - UlftDichters en acrobaten, dansers en jongleurs, muzikanten en acteurs, binnen- en buitenlandse kunstenmakers laten van zich op een tiental podia en speelplekken zien en horen in een uniek Achterhoeks decor. 
28 juli MONTMARTRE MARKT - Doesburg<< Zie hiernaast.

Achterhoek

Achterhoek

CuCulltuuuuurZrZZZoommeer
EEN OVERZICHT VAN ZOMERSE FESTIVALS 

& EVENEMENTEN IN DE ACHTERHOEK

Theater & podium • Muziek & festival • Kunst • (Streek)cultuur • Film & poëzie

BEWAAREXEMPLAAR 

DE CULTUURAGENDA VAN 

MEI T/M SEPTEMBER 2019

2019
Hoofdsponsor Achterhoek Nieuws

AchterhoekThema:

1 Krant
1 Boek
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Resultaten per themalijn

Themalijn Toerisme

THEMALIJN  Toerisme – Cultuurzomer Achterhoek
PROJECTLEIDER  Helga Oldenhave
PERIODE  2019

Beoogd resultaat van deze themalijn 
Met Cultuurzomer Achterhoek worden afzonderlijke, bestaande cultuur- 
toeristische evenementen in de zomer met elkaar samengebracht, verbon-
den en gepromoot. Zo krijgt de regio meer profilering en wordt een breder 
publiek bereikt. 
De evenementen van Cultuurzomer Achterhoek worden in de etalage 
gezet middels o.a. een Cultuurzomer magazine incl. huis-aan-huis-
verspreiding, een Cultuurzomer website, een Facebookpagina, blogs,  
redactionele artikelen, filmpjes, etc. 

In 2019 is voor het thema ‘Achterhoek, Festival Roots’ gekozen.  
Daarmee hebben we een breed publiek aangesproken waarbij de doel-
groepen zowel de toerist als de eigen inwoners zijn. Met het actuele 
thema zijn we ook bereikbaar voor de jongere generatie om hen bewust te 
laten worden van de streekcultuur in de Achterhoek. 

DEELPROJECTEN

Offline
Het uitbrengen van een Cultuur-
zomer Achterhoek magazine 
•  Produceren van een evenemen-

tenlijst, waaruit 60 tot 70  
zomerse evenementen  
geselecteerd worden

•  Vergaren van input o.b.v. thema 
Festival Roots

•  Het uitbrengen en verspreiden 
(incl. opmaak en drukken) van 
een evenementenmagazine/krant 
met een oplage van 155.300 in 
de deelnemende gemeenten 

•  Bevoorrading van ondernemers, 
toeristische informatiekantoren, 
etc. in de Achterhoek

•  5 x spread (2 pagina’s) met 
redactionele artikelen, evene-
mentenkalenders en promotie 
in regionale edities van de 
huis-aan-huiskranten (14 edities 
totale oplage 180.000 exem-
plaren) met verwijzing naar 
social media.

Online
•  In iedere deelnemende 

gemeente is een evenement 
gefilmd (korte clip van max.  
3 minuten) en gepost op social 
media (YouTube en Facebook) 

•  Aan het einde van de Cultuur-
zomer is hier een compilatiefilm 
uit gedestilleerd en gepost

 •  In iedere deelnemende 
gemeente is een promotiefilm 
gemaakt en gepost als vooraan-
kondiging voor een evenement

Participatie

Educatie & Erfgoed

Cultuurcoalitie Achterhoek

Dru Cultuurfabriek & ECAL

Achterhoek Toerisme

KUNSTwerkt

Gruitpoort
Boogie Woogie

Innovatie

Toerisme

STICHTING
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Resultaten per themalijn

•  De geselecteerde evenementen 
worden op de website 

  cultuurzomerachterhoek.nl 
geplaatst. Er wordt ook input 
gestuurd vanuit overige  
organisatoren, die plaatsen we  
zo veel mogelijk 

•  Facebook posts/advertenties: 
jaarlijks circa 150 berichten  
dan wel advertenties op de  
Facebookpagina  
facebook.com/cultuurzomer 

•  Facebookevenementen aan-
gemaakt door lokale initiatieven 
worden zoveel mogelijk gedeeld 
op de tijdlijn van de Facebook-
pagina van Cultuurzomer Achter-
hoek waardoor er laagdrempelig 
een online evenementenlijst 
wordt geproduceerd.

Bijeenkomsten / overig
Jaarlijks evaluatie en indien nodig 
bijsturen van activiteiten

“  Dit jaar gestart met actief zoeken 
en delen van kleine culturele en 
lokale Facebookevenementen 
op de tijdlijn van Cultuurzomer 
Achterhoek. Dit heeft 
geresulteerd in het delen van 
112 evenementen, een totaal 
bereik van meer dan 75.000 
mensen en 1.100 ticketklikken.”

PARELS in de afgelopen periode
•  Op de website van Cultuurzomerachterhoek.nl is een videopagina toe-

gevoegd met verschillende video’s van Cultuurzomer Achterhoek op 
bezoek bij de verschillende evenementen.

•  Er is een solide basis in de samenwerking met Achterhoek Nieuws (ver-
spreiding Cultuurzomer magazine en spreads met maandagenda’s) en 
studio Nieuwe Weide (verantwoordelijk voor de grafische vormgeving). 

•  Via Facebook zijn er 10 korte promotie video’s van 20 seconden gemaakt 
als vooraankondiging van de verschillende evenementen.

•  Delen van (kleine culturele) Facebookevenementen (112 st.) op de Face-
book tijdlijn waarmee 75.800 mensen zijn bereikt en 1.100 ticketklikken.  

PUZZELS in de afgelopen periode 
• Verhogen bereik social media (inzet Facebook- en Instagramadvertising)
•  Offline informatie beter doseren over de zomerperiode (inzet van 

spreads huis-aan-huisverspreiding met redactionele artikelen/ 
interviews)

•  Interactie met de evenementenorganisatoren blijft lastig. Peilen  
waar behoefte aan is, gekoppeld aan gezamenlijke bijeenkomst  
of bedrijfs bezoek.

Achterhoek

http://facebook.com/cultuurzomer
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Resultaten per themalijn

Themalijn Innovatie

THEMALIJN  Innovatie
PROJECTLEIDER  Mirjan Koldeweij en Erna aan de Stegge
PERIODE  2019

DEELPROJECTEN

Achterhoekse Stillevens
In januari was de collectie ‘Achter-
hoekse Stillevens’ uitgenodigd om 
bij het afscheid van de Commis-
saris van de Koning in het Provin-
cie onze regio te presenteren. 

In januari ontving Louise te Poele 
de Gelderse Cultuurprijs (in het-
zelfde Provinciehuis). Afbeeldingen 
van de stillevens vormden het 
decor bij de uitreiking!

De afronding van het Stilleven-
project vond plaats met de pre-
sentatie van het boek. Het eerste 
exemplaar daarvan werd uitgereikt 
in de DRU Cultuurfabriek aan 
Pieter Roelofs, hoofd 17e eeuwse 
schilder- en beeldhouwkunst van 
het Rijksmuseum in Amsterdam.  
Hij plaatste in een mini-college het 
werk van de Achterhoekse Louise 
te Poele en de negen gemeente-
lijke eindresultaten in de traditie 
van de Hollandse Meesters.

Bereik
Samenwerking met: 
• Louise te Poele (kunstenaar)
• Willy Hermans (uitgever)
• Pieter Roelofs (Rijksmuseum)
• Marcel Rözer (De Gelderlander)

Dankzij uitgebreide publiciteit in 
dagbladen en magazines kreeg het 
project niet alleen regionaal maar 
ook landelijk bekendheid.

Kasteelmonologen
In het voorjaar werden de Kasteel-
monologen uitgevoerd: de drie ver-
halen die door jonge schrijvers wa-
ren opgetekend, geïnspireerd door 
de omgeving van Kasteel Hackfort. 
Regisseur Leander Zimmerman, af-
komstig uit de Achterhoek, vertaal-
de ze in voorstellingen die ieder op 
drie zondagen door jonge acteurs 
werden opgevoerd op locatie.  
Resultaat: een Oerol-achtige sfeer 
op het prachtige landgoed bij 
Vorden. Een uitgever bracht de ver-
halen uit in een handzaam boekje 
met een voorwoord van Lotte 
Lentes. Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds kende een subsidie  
(€ 2.000) toe.

Bereik
• De keuken van Hackfort
• Theater Nora
• De Wintertuin
•  Harry Harsema (Uitgeverij  

Blauwdruk).
Ruim 300 bezoekers. Het publiek 
bij de voorstellingen was afkom-
stig uit de Achterhoek zelf maar 
ook van daarbuiten (50%-50%).

Raken met Smaken
De eerste helft van het jaar stond 
in het teken van de subsidie-
aanvragen en voorbereidingen 
voor RAKEN MET SMAKEN.  
Leader Achterhoek en het Rabo-
bank Coöperatiefonds kenden de 
aanvraag toe (van respectievelijk 
€55.000 en €5.000)

Bereik
• Leader Achterhoek
• Rabobank
• Achterhoek Food.

Raken met smaken start
De tweede helft van het jaar ging 
RAKEN VAN SMAKEN van start: 
met de aftrap op het DRU Indus-
triepark en de eerste twee  
gemeenten (workshops in Berkel-
land en Doesburg).

Bereik
• Katja Gruijters (kunstenaar)
•  Maurits Steverink (Achterhoek 

Food) 
•  Meerdere bedrijven en producen-

ten uit de agro- en foodsector, 
die op de website  
rakenmetsmaken.nl terug te 
vinden zijn.

http://rakenmetsmaken.nl
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PARELS in de afgelopen periode 
De Stillevens van Louise te Poele oogstten veel 
succes en bekendheid. De werken hebben niet alleen 
de kunstenaar aan mooie vervolgstappen, nieuwe 
opdrachten en connecties geholpen. Ze hebben als 
totaalcollectie ook de Achterhoek in beeld gebracht 
en aan bekendheid geholpen. Artikelen en interviews 
hebben de aandacht gevestigd op het project, het 
Cultuur- en Erfgoedpact en de Achterhoek.  
Het project heeft bovendien laten zien hoe vanuit 
kunst een originele blik kan worden geworpen op ons 
erfgoed. Jong en oud hebben zich (via de educatielijn 
van het pact) met behulp van deze kunstcollectie 
verdiept in de historie en mentaliteit van de streek. 
Daarmee is het een voorbeeld geworden voor de 
aanpak van vervolgprojecten, waarbij we zullen 
letten op mogelijkheden om binnen de afzonderlijke 
gemeentelijke identiteiten in een ‘totaalverhaal’ te 
verpakken. 
Een eerste poging hiertoe is RAKEN MET SMAKEN. Ook 
dat project lijkt aan te slaan!

PUZZELS in de afgelopen periode  
Zoals al eerder is teruggekoppeld, is het moeilijk 
om gemeentelijk budget te vinden voor losse 
uitvoeringsprojecten. Hoewel de bereidheid vanuit 
het pact er is om subsidies aan te vragen, stuitten we 
na de onderzoeks- en ontwerpfase vaak op aarzeling 
om een stap verder te zetten (dit doet zich in vier 
gevallen voor.) Het is de vraag of dat alleen vanwege 
de cofinancieringsvoorwaarde is. Het gaat vaak om 
voorstellen voor ingrepen in de buitenruimte.  
En die vragen om lef. Het is jammer dat de stap naar 
realisatie niet gezet wordt, omdat op deze manier 
zinvolle plannen op de plank blijven liggen. Een 
heus dilemma dus. Ofwel: we leggen een scherpe 
realiteitszin aan de dag en laten dit soort cultuur- 
en-erfgoedkansen liggen. Ofwel: we trekken de stoute 
schoenen aan en proberen er één uit! Om te ontdekken 
dat ook dit soort projecten de moeite loont!

Activiteiten 
Het (gewaardeerde) ontwerp van 
Mothership voor markering van  
de Steengroeve in Winterswijk werd 
in de ijskast gestopt, omdat andere 
ontwikkelingen voor dit gebied 
om strategische redenen prioriteit 
moesten krijgen. In 2020 wordt nog 
een keer opnieuw bekeken of er 
mogelijkheden zijn om de draad op 
te pakken.

In Berkelland werd bekeken of 
realisatie van het ontwerp van de 
Spacecowboys, dat naar aanleiding 
van een ondernemersinitiatief in 
samenspraak met de gemeente  
tot stand kwam. Dit lukte tot nu  
toe niet. Maar het plan heeft 
nog niet aan wenselijkheid en 
actualiteit ingeboet. In 2020 doen 
we nog een ultieme poging. 

De gemeente Doetinchem werd in 
contact gebracht met de redactie 
van het VNG-magazine voor een 
interview in de reeks ‘Buiten 
Beeld’, waarin wethouders worden 
geportretteerd met hun favoriete 
kunstwerk in de openbare ruimte.

We overlegden over uitvoering 
van het plan dat Inge Pollet 
schreef voor de presentatie van 
de gemeentelijke kunstcollectie 
in Oude IJsselstreek. Er ligt een 
concept dat de huidige presentatie 
een oppepper kan geven.  
Maar financiële mogelijkheden voor 
daadwerkelijke uitvoering zijn er 
nog niet. Het concept is voldoende 
bijzonder om nog even door te 
zoeken naar ‘gebruikskansen’. 

Samen met kunstenaar Carel 
Lanters is in de gemeente 
Montferland doorgedacht over zijn 
ontwerp voor een ontmoetings-
entree bij het Barghse Huus. 
Omdat gemeentelijk budget 
voor dit doel ontbreekt, hebben 
subsidieaanvragen geen zin (gezien 
de cofinancieringsverplichting). 
Mocht in die situatie iets 
veranderen, dan is de draad snel 
genoeg weer opgepakt.

Achterhoekse Stillevens

In de media: 
De stillevens hebben met grote frequentie aandacht gehad in dagbladen 
(De Gelderlander, Algemeen Dagblad), magazines en via social media.
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Kasteelmonologen

In de media: 
De opvoeringen van de monologen werden door de regionale pers 
opgepikt. De Zutphense Koerier schreef erover. Achterhoek Nieuws 
publiceerde een artikel. En verder deden de social media hun werk. 

Raken met smaken

In de media:

De aftrap in Oude IJsselstreek

De aftrap in Oude IJsselstreek

De appel-workshop in Berkelland

De mosterd- en koolzaadworkshop in DoesburgDe mosterd- en koolzaadworkshop in Doesburg
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Resultaten per themalijn

Themalijn Educatie en Erfgoed

THEMALIJN  Educatie en Erfgoed
PROJECTLEIDER   Mirjan Koldeweij, Erik Ramaker,  

Laurence van de Meeberg, Femia Siero,  
Diana Abbink, Berna Bonekamp

PERIODE  2019

Beoogd resultaat van deze themalijn 
Omgevingsbewustzijn bevorderen, identiteitsbeleving, kennisoverdracht, 
intergenerationeel.

DEELPROJECTEN

Muziek Meeting Achterhoek
Muziek Meeting Achterhoek was 
een dag voor iedereen die zich 
regelmatig met muziek bezig 
houdt. Er waren verschillende 
paneldiscussies, een informatie-
markt en een afsluitende borrel. 
Muziek Meeting Achterhoek is er 
voor de muzikanten zelf, maar ook 
voor producers, boekers, managers, 
podcasters, technici, programmeurs 
en podia waren van harte welkom. 
Kortom iedereen die in de muziek-
biz werkt of dat van plan is te gaan 
doen. Pop, rock, dance, hiphop….
alle stijlen waren vertegen-
woordigd.
Tijdens diverse paneldiscussies 
werden verschillende professionals 
uit de muziekindustrie geïnter-
viewd en kon het publiek vragen 
stellen. De panelleden deelden hun 
kennis en gaven tips over bijvoor-
beeld boekingen, het regelen van 
optredens, social media voor bands 
en meer interessante onderwerpen. 
Daarnaast was er een informatie-
markt waar je persoonlijk in  
gesprek kon met diverse (belan-
gen-) organisaties zoals Poppunt 
Gelderland, Dag van de Achter-
hoekse Popmuziek, Gelders Goed, 

Where The Bands Are, 3voor12 
Gelderland, Achterhoekse Band 
Competitie en vele anderen.  
De dag werd afgesloten met een 
netwerkborrel. Gezellig nog even 
napraten met vakbroeders en aan-
wezige specialisten.

Bereik
Iedereen die zich op professioneel 
dan wel amateurgebied bezig 
houdt met muziek in de breedste 
zin van het woord. 
100 bezoekers waaronder muzi-
kanten, boekers, DJ’s , producers etc. 
Samenwerking tussen De Nieuwe 
Oost, DRU Poppodium, Poppunt 
Gelderland en De Gruitpoort

Dag van de Achterhoekse Pop-
muziek
Op zaterdag 16 november werd 
voor de zesde keer de ‘Dag van de 
Achterhoekse Popmuziek’ georga-
niseerd. Tijdens deze dag werd de 
succesvolle Achterhoekse pop-
cultuur gevierd. Bij bijna dertig 
locaties als cafés, podia, winkels en 
zelfs in de trein. Verspreid over de 
hele Achterhoek speelden honder-
den Achterhoekse muzikanten en 
bands de hele dag door. 

Het doel van de Dag van de Ach-
terhoekse Popmuziek is om loca-
ties en muzikanten uit de levendi-
ge Achterhoekse popcultuur op één 
dag samen voor het voetlicht te 
brengen en te presenteren onder 
één paraplu. Daarnaast het werken 
aan een kwaliteitsverbetering van 
(het netwerk van) de Achterhoekse 
popmuziek door het bieden van:
•  podia/optreedmogelijkheden aan 

Achterhoekse bands en musici
•  gezamenlijke promotie van pop-

zalen, oefenruimtes, opnamestu-
dio’s, muziekwinkels, radiostati-
ons en overige gelieerde partijen 
uit het muzieknetwerk

•  het verbinden van amateurs met 
professionals 

•  het verbinden van de jonge 
generatie muziekliefhebbers met 
de oude(re)

Bereik 
Muzikanten en locaties + daarbij 
muziekliefhebbers uit de gehele 
Achterhoek. Deze editie een goede 
20 locaties en 2 treinen. Totaal 12 
treinsessies op de lijnen Zutphen- 
Winterswijk-Doetinchem met tien-
tallen muzikanten en honderden 
treinreizigers die getuige waren 
van deze spontane sessies. Op de 
locaties speelden tientallen muzi-
kanten en bands en werden de 
concerten door een paar honderd 
bezoekers gezien.
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JAFA 2019
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:
•  het aanbieden van masterclasses 

film op scholen aan docenten en 
leerlingen

•  het organiseren van een jaarlijks 
filmfestival voor scholieren

•  het faciliteren van een filmnet-
werk voor jongeren en scholen 

•  het organiseren van het Achter-
hoeks Film Event rondom het 
thema film

Daarnaast maakt een posteront-
werpwedstrijd onderdeel uit van 
het JAFA

Zaterdag 6 april 2019
JAFA Scholieren filmfestival
Tijdens deze editie van het film
festival maakten ca. 1.000 leerlin-
gen van 7 verschillende middel-
bare scholen een filmpje rondom 
het thema NEP. Per school zijn de 
beste filmpjes geselecteerd en 
ingezonden naar de filmwedstrijd. 
Gedurende de wedstrijdavond 
waren ca. 300 bezoekers aanwezig 
en streden de filmmakers van de 
58 beste filmpjes met elkaar om 
de hoofdprijs. In de pauzes traden 
diverse bandjes op, bestaande uit 
leerlingen van de deelnemende 
scholen.

Bereik Filmfestival
7 deelnemende middelbare  
scholen
Ca. 1.000 deelnemende  
leerlingen VO
Ca. 200 bezoekers
PARTNERS:
Filmhuis DRU, Almende College, 
Gerrit Komrij College, Rietveld 
Lyceum, Ludger College, Marianum, 

Zone college, Ulenhof college, Hun-
tenpop, Regio 8, It Moves Video-
productie en Filmeducatie, Omroep 
Gelderland

Kunstproject Wederopbouw
Ontwikkeling van lessen over 
wederopbouw en uitvoering zijn 
gestart in het 4e kwartaal 2019. 
Het project loopt door in 2020. 
Er nemen uit elke gemeente 
3 groepen van de bovenbouw 
van verschillende scholen deel 
aan dit project. Naast de CEPA-
gemeenten doen ook Lochem 
en Zutphen mee, dit is mogelijk 
gemaakt door subsidie vanuit 
het Gelders Genootschap. 
Elke wederopbouwles wordt 
afgestemd op de gebouwen uit 
de wederopbouwperiode uit de 
naaste omgeving van de school 
die deelneemt. De leerkracht 
geeft zelf aan de hand van een 
uitgeschreven voorbereidende 
les met PowerPointpresentatie de 
eerste les. Hierin zijn gebouwen uit 
de wederopbouwperiode verwerkt. 
De leerlingen ontwerpen hierna 
in groepsverband hun vernieuwde 
gebouw en in de volgende 
les maken ze het samen o.l.v. 
kunstenaars Berna Bonekamp en/
of Mirjan Koldeweij.

Kunstproject De Kronenkamp
Om kinderen kennis te laten maken 
met Natuurpark Kronenkamp is een 
interactieve rondleiding met een 
les “Maak je eigen waterzuivering” 
ontwikkeld op Natuurpark Kro-
nenkamp in Neede in Berkelland. 
Er is ook een voorbereidende les 
ontwikkeld die de leerkracht voor-
afgaand geeft aan het bezoek aan 
het natuurpark. Dit hele lespakket 
is gerealiseerd in samenwerking 
met Kronenkamp en de St. Vleer-
muizen Neede, die ook participeren 
in de Kronenkamp. Kinderen maken 
met steentjes, zand en watten met 
daarbij een eigen etiket, hun eigen 
waterzuivering. De pilot heeft gelo-
pen in het najaar van 2019 met 
alle groepen 7 (evt. combi’s) van 
alle Neede scholen. Het project is 
geborgd en opgenomen op de site 
van Reizen in de Tijd van Erfgoed 
Gelderland en wordt voor alle 
scholen in Berkelland en omgeving 
aangeboden. St Muziek- en Kunst-
Wijs Berkelland bemiddeld tussen 
de scholen en Kronenkamp voor de 
gemeente Berkelland.

Bereik
LOCATIE:  
Natuurpark Kronenkamp
Deelnemers: 175 leerlingen van de 
8 Neede basisscholen
PARTNERS:  
vrijwilligers Natuurpark Kronen-
kamp St. Vleermuizen Neede

350 jaar Achterhoek - workshops
In 2019 heeft de reizende expositie 
met Stillevens van Louise te Poele 
wederom een aantal gemeente 
aangedaan. Onder leiding van Jelko 
Arts hebben leerlingen en ouderen 
een interactieve les gehad met een 
puzzeltocht over de symbolieken 
over 350 jaar Achterhoek (historie 
van elke gemeente) die verborgen 
zaten in de stillevens van Louise 
te Poele. Leerlingen gingen samen 
met hun grootouder(-s) op pad en 
aan het werk. Na het interactieve 
bezoek aan de expositie ontwier-
pen en maakten de leerling met 
grootouder hun eigen familiewapen.

Ondanks alle extra inspanningen is 
het in de gemeente Aalten helaas 
niet gelukt om een school/ BSO te 
vinden die deel wilde nemen aan 
dit project. Deze les is gegeven in 
Winterswijk.

Bereik
LOCATIE:
Stadsmuseum Doetinchem, Wzc  
en VPH in s’-Heerenberg en  
Didam (Montferland), Gemeente-
huis Bronckhorst en Aalten, Raads-
kelder Doesburg

DEELNEMERS:
totaal 196 leerlingen,  
140 grootouders 

PARTNERS:
bovengenoemde partijen en 
de scholen: de Leer in Hengelo 
(Gld), St Bernardus Keijenborg, Bs 
Horizon Doesburg, Julianaschool, 
Jozefschool en De Schakel in Win-
terswijk, Kindcentrum Oersprong 
in Ulft

Schrijfcursus
Om het schrijven van korte verha-
len te stimuleren en de kwaliteit 
van het geschrevene te verbeteren 
zijn meerdere schrijfcursussen 
georganiseerd. Op 12 oktober,  
2 en 16 november zijn cursussen 
“column schrijven” georganiseerd. 
Cursusleidster was Desi Leijnen. 
In februari 2020 volgt in vervolg 
hierop het cursusdeel in dialect 
o.l.v. Joop Hekkelman. De cursis-
ten komen breed verspreid uit het 
gehele gebied.

Bereik
LOCATIE:
De Luifel in Ruurlo (Berkelland) en 
Erve Kots in Lievelde (Oost Gelre)
DEELNEMERS:
Volwassenen, 28 personen, afkom-
stig uit verschillende gemeenten
PARTNER:
Dialectkring Achterhoek en Lie-
mers, St. Vrienden Streektaal 
Lochem e.u.

Wiesneus
Evenals in 2018 is in 2019 het blad 
Wiesneus uitgegeven op vele basis  - 
scholen in de Achterhoek. Doel van 
het project is kinderen kennis te 
laten maken/vertrouwd te maken 
met de streektaal. Belangrijk is dat 
kinderen weten dat het Nedersak-
sisch bij de streek hoort en dat het 
onderdeel uitmaakt van de Achter-
hoekse identiteit.
Er is een stijgende lijn in het 
aantal belangstellenden te zien. 
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Zowel de consulenten van de 
bibliotheken die de dialectlessen 
verzorgen, als de scholen en vooral 
de kinderen, zijn enthousiast. 
Hans Keuper was opnieuw bereid 
om te fungeren als ambassadeur 
voor Wiesneus. Hij heeft zowel 
de grote openingsbijeenkomst op 
basisschool Op Koers in Varsseveld 
(18 maart) verzorgd, als de slotbij-
eenkomst op 5 juni in ’t Brewinc 
in Doetinchem. De oplage was dit 
jaar 2.500 stuks, die zijn ook alle 
verbruikt.

Er deden in totaal 50 scholen mee 
uit het werkgebied van de biblio-
theken Achterhoek-Oost, Achter-
hoek-West en Achterhoekse Poort. 
Tevens is de samenwerking gestart 
met bibliotheek Montferland die 
gaan deelnemen voor de uitgave 
van 2020.

Bereik
LOCATIES:
Berkelland (scholen in Borculo, Ei-
bergen, Neede,  Beltrum, Rietmolen, 
Geesteren), Bronckhorst (scholen in 
Vorden, Toldijk, Zelhem), Oost Gelre 
(scholen in Lichtenvoorde, Lievel-
de, Mariënvelde, Vragender, Zieu-
went, Groenlo/Zwolle, Harreveld), 
Doetinchem, Oude IJsselstreek 
(scholen in Varsseveld, Sinderen, 
Varsselder en Ulft), Aalten (scholen 
in Barlo en Dinxperlo), Winterswijk
DEELNEMERS:
Kinderen, groep 3 t/m 7 (verschilt 
per school)
PARTNERS:
Huus vd Taol (Drenthe), IJssel-
academie (Overijssel), bibliotheken 
Achterhoek West, Achterhoek Oost 
en  Achterhoekse Poort

Achterhoek College
Kennis van en inzicht in de eigen 
identiteit scheppen een stevige 
basis, een zelfbewustzijn waar-
door mensen sterk(er) in het leven 
staan. Zij wijzen de weg en zijn een 
kompas op economisch, cultureel 
en sociologisch gebied. Met een 
serie van zes colleges wordt een 
leergang georganiseerd voor men-
sen die in de Achterhoek (komen) 
wonen en werken en inzicht willen 
krijgen in de Achterhoekse samen-
leving. De leergang is bedoeld voor 
degenen die met publiek in aanra-
king komen in onderwijs, overheid, 
zorg en bedrijfsleven en hun posi-
tie willen versterken in hun (werk-) 
omgeving. Leeftijd van deelnemers 
lag tussen de 40 en 70 jaar.

Bereik
LOCATIES:
Doetinchem: Stadion de Vijverberg, 
Oost Gelre: Koningkerk-Lievelde, 
Aalten: Nationaal Onderduik-
museum Bronckhorst: Huis De 
Wildenborch-Vorden
DEELNEMERS:
27, verspreid uit de hele regio
PARTNERS:
Waterschap Rijn en IJssel, Gelders 
Genootschap/Nieuwe Tijd, De 
Graafschap, St. Achterhoek Weer 
Mooi + zie locaties

Plat Gespöld
Voor de 6e keer op rij. Ook dit jaar 
in het Ouhrlokaal van DRU Indus-
triepark. Doel: door muziek het 
gebruik van de streektaal onder 
een breed publiek bevorderen. 
Daarbij vooral jong talent stimule-
ren. Dit jaar gebeurde dat door het 
optreden in het dialect van Merel 
Geerdink (winnares The Voice Kids), 
en Tom en Joël. Daarnaast waren 
er optredens van routiniers als 
Dick van Altena, Jan Wilm Tolkamp, 
Edwin E(bbers) en de Knunnekes 
Tröntjesband. De Gelderse Kleiroze 
is in 2019 uitgereikt aan Jan Wilm 
Tolkamp op basis van beoorde-
ling van een jury bestaande uit 
radiomakers en stemmen van het 
publiek.

Plat Gespöld is inmiddels een be-
kend fenomeen aan het worden en 
de prijs ‘de Gelderse Kleiroze’ voor 
artiesten een begeerde prijs om te 
winnen.

Wat betreft Kunstproject 
De Kronenkamp, 350 jaar 
Achterhoek – workshops, 
Achterhoek College: financiële 
budgetten zijn toegezegd en 
verantwoord in 2018, maar dat 
de projecten zelf zijn (deels) 
uitgevoerd in 2019.

PARELS in de afgelopen periode 
•  1e editie van de Muziek Meeting Achterhoek, met 

ruim 100 deelnemers en een sterk programma
•  Samenwerking opgezet met o.a. het DRU Poppodium, 

de Gruitpoort, Poppunt Gelderland en De Nieuwe 
Oost 

•  Enorme uitbreiding aantal scholen voor Wiesneus 
met veel publiciteit

PUZZELS in de afgelopen periode  
• DAP: communicatie naar artiesten en locaties
• DAP: afhankelijkheid van de goodwill van de locaties
•  DAP: grote verschillen in productieprocessen bij 

samenwerkende partijen/organisaties 
•  JAFA: teruglopend aantal bezoekers op de 

festivalavond zelf
•  Wiesneus: goed moment en goede communicatie 

afsluitende bijeenkomst Wiesneus waarbij aan 
inzenders van de puzzels een prijs wordt uitgereikt

Resultaten en ambities communicatie en PR
•  Meer exposure en overzicht voor DAP, onder andere 

door de nieuwe website. Ambitie om het aantal 
deelnemers, podia en bezoekers bij de 7de editie 
nog verder uit te breiden. 

•  Een jubileumeditie van het JAFA op 8 april 2020 
waarbij 1.000 scholieren uit de hele Achterhoek een 
dag lang deelnemen aan een uitgebreid programma, 
bestaande uit workshops, lezingen, presentaties, 
demonstraties én als afsluiter van de dag de 
filmwedstrijd.  

•  PR en communicatie kunnen en moeten beter; bij 
aanvang van een project hier meer aandacht voor 
hebben en andere partijen voor inschakelen (waar 
dus middelen voor begroot moeten worden).
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Resultaten per themalijn

Themalijn Participatie

THEMALIJN  Participatie
PROJECTLEIDER  Machteld van der Meij en Harry ten Brinke
PERIODE  2019

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.

De bewustwording van de culturele identiteit van de regio en het verbin-
den van generaties door middel van cultuur en erfgoed is een belangrijk 
kerndoel binnen het Cultuur- en Erfgoedpact. Dat willen we doen door 
ouderen (in zorginstellingen en zelfstandig wonend) met jongeren en/of 
amateurkunstenaars samen te laten werken. Jongeren kunnen 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.

DEELPROJECTEN

Achterhoekse Voorleesbrigade
Ouderen genieten van een mooi 
verhaal en praten erover met vrij-
willigers. 

Bereik 
3839 ouderen
1005 vrijwilligers*

Zang aan Huis Achterhoek
Mensen met dementie doen mee 
aan kleinschalige zangbijeenkom-
sten met groepjes amateurzangers.

Bereik
2322 ouderen en 1344 vrijwilli-
gers*

Muzikant aan Huis (oost)
Mensen blij maken door middel 
van muziek, daar draait het om bij 
het project Muzikant aan Huis.  
Ouderen luisteren naar hun favo-
riete muziek, worden verrast met 
mooie melodieën en halen herin-
neringen op.

Bereik
604 ouderen en 81 vrijwilligers*

Oud=In (oost en west)
Gesprekken over gezond ouder 
worden/ soms  gecombineerd met 
een kunstactiviteit.

Bereik
290 ouderen, 38 vrijwilligers*

Scholenprojecten Oost: Bouw-
stijlen - Architectuur
Focus op lokale (rijks-) monumen-
ten en hun specifieke kenmerken 
qua bouwstijl. Senioren vertellen 
oude verhalen en halen herinne-
ringen op. Belangrijk en interessant 
voor de leerlingen om te horen.

Bereik
100 ouderen*, 134 leerlingen  
Primair Onderwijs

Scholenprojecten Oost: De 
school vroeger en nu
Senioren vertellen aan de leer-
lingen hoe het er vroeger aan toe 
ging op school. Bekijken van oude 
schoolklas in museum. Senioren 
maken kennis met de school van 
nu. Leerlingen en senioren schilde-
ren elkaars portretten.

Bereik
120 ouderen*, 60 leerlingen
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KunstOer (oost)
D.m.v. een uniek, meerdaags eve-
nement maken mensen (opnieuw) 
kennis met het cultureel erfgoed 
van Winterswijk. Daarbij komen 
beleving, kunst, educatie, bijzon-
dere erfgoedlocaties en interactie 
tussen mensen op natuurlijke wijze 
samen. Onderdeel is educatief 
kunstprogramma met ouderen en 
leerlingen.

Bereik
70 ouderen* en 30 leerlingen PO

Soundtrack of Heimat –  
Winterswijk
Wat betekent je eigen omgeving 
voor je en welk gevoel heb je daar-
bij? D.m.v.  van interviews werden 
persoonlijke perspectieven op het 
begrip Heimat verzameld. Samen-
stelling en vertoning van een film.

Bereik
10 ouderen, 3 vrijwilligers en 60 
leerlingen van GKC

Verhalenoogst
Verhalen van ouderen worden op-
geschreven door vrijwilligers. Het 
draait om ontmoeting.

Bereik
102 ouderen, 69 vrijwilligers

Scholen- en jongerenprojecten 
West/ Wederopbouwprojecten
Leerlingen gaan op basis van 
verhalen ouderen aan de artistieke 
slag.

Bereik
776 ouderen, 1006 scholieren

Co-creatieprojecten  
met partners
Activiteiten die in samenspraak 
met ouderen (en –clubs) en zorg-
partners zijn ontwikkeld.

Bereik
Ca 500 contacten ouderen, ca 50 
cocreatieactiviteiten

Jonge Rotten (Slowdates)
Jongeren ontmoeten ouderen  
tijdens Slowdates, voeren gesprek-
ken en doen kunstactivieiten.

Bereik
170 ouderen en 180 jongeren

Overige
En heel veel kleine activiteiten.
* = contactmomenten

Opmerkingen bij onderdelen 
Boogiewoogie (oost): een 
Actieplan wordt een half 
jaar voor de start van het 
betreffende jaar opgesteld. 
Soms lopen zaken anders 
dan van te voren ingeschat. 
Daarom is een aantal 
onderdelen niet ingevuld en 
zijn daarvoor in de plaats 
andere projecten uitgevoerd, 
m.n. scholenprojecten. 
Grensproject en Kunstcafé 
niet zijn gestart. Het thema 
wederopbouw heeft een plek 
gekregen binnen KunstOer 
en een scholenproject over 
bouwstijlen in Eibergen.

PARELS in de afgelopen periode 
•  Achterhoekse Voorleesbrigade: voor het derde jaar 

onze parel. Ontstaan vanuit de koker van Okkie 
Klinkspoor, vrijwilliger bij Lang Leve Kunst. Niet 
alleen de kwantitatieve resultaten zijn droomplaatjes, 
maar ook hoe het inhoudelijk is opgezet. 

•  Liederen van jongeren: leerlingen van het 
Isalacollege gingen op bezoek bij ouderen en 
praatten over hoe het vroeger was om jong te zijn 
en vergeleken dat met hun situatie nu. Over hun 
indrukken schreven ze songteksten.

•  Slowdates: een gesprek voeren met iemand die je 
niet kent, die zeker twee keer zo oud of de helft 
jonger is en over onderwerpen die er toe doen. De 
naam zegt het al, je neemt er de tijd voor, telefoons 
uit, oren open. Soms is er een gesprek met de hele 
groep, soms in tweetallen. Soms zijn er kunstenaars 
bij die een workshop geven en ga je samen aan de 
slag. En altijd is er een proeverij met eten en drinken 
van die andere generatie die je in de loop van de tijd 
steeds beter leert kennen.

•  JoVisserAward: trots zijn we erop dat we de 
JoVisserAward mochten ontvangen voor onze 
inspanningen om jongeren en ouderen met elkaar te 
verbinden. De prijs werd tijdens de presentatie van de 
Slowdate Overnight uitgereikt. 

•  De scholenprojecten ‘bouwstijlen/ architectuur’ en 
‘de school vroeger en nu’: prachtige verbindingen en 
samenwerking met gemeenten, musea en beheerders 
van monumenten. Elementen uit de projecten 
brengen partners op nieuwe ideeën. 

•  Het geluidsproject ‘Sound of Heimat’ was een parel 
vanwege de innovatieve, kunstzinnige insteek.

•  Muzikant aan Huis inspireert zowel de uitvoerende 
vrijwilligers alsook de bewoners in zorginstellingen. 

PUZZELS in de afgelopen periode  
•  Ook al is het bereik van het aantal inwoners Oude 

IJsselstreek gegroeid, het aantal contacten blijft wat 
achter. Dit heeft onze aandacht. 

•  Evenwicht tussen cocreatieprojecten met partners en 
ouderen enerzijds, en min of meer standaardprojecten 
anderzijds ivm bewaking ureninzet.

•  Samenwerking met scholen en financiering 
door scholen van schoolprojecten. We hopen 
middelbare scholen te verleiden tot structurele 
samenwerkingsvormen.

•  Vrijwilligers krijgen als tegenprestatie voor hun inzet 
geen vergoeding voor kosten, maar een inhoudelijke 
aanbod van ondersteuning. We zullen de komende 
tijd verkennen of we niet toch ook onkosten moeten 
vergoeden. Dit item speelt ook in de Oost Achterhoek: 
de vrijwilligersmarkt is overspannen en we moeten 
aantrekkelijk blijven voor de vrijwilligers. Zij zijn een 
ontzettend belangrijke spil in de organisatie.

Resultaten en ambities communicatie en PR
• Communicatie gericht op vrijwilligers.
• Communicatie gericht op thuiswonende ouderen
•  Werving vrijwilligers in Berkelland o.a. i.o.m. 

gemeente en Stichting Muziek- en KunstWijs.
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Projecten

9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Achterhoek
7 projecten in de regio - overkoepelend

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Thema  Participatie 

Project   Bouwstijlen 
 
In mei en juni werkten leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Triangel 
hoog en laag en bewoners van Stegemanhof en Beth San (Marga 
Klompé) samen aan het project Bouwstijlen.  
 
De focus werd gelegd op lokale (rijks)monumenten en hun specifieke 
kenmerken qua bouwstijl. Het project bestond uit diverse onderdelen, 
waaronder bezoeken aan het Nationaal Onderduikmuseum en het 
gemeentehuis aan de markt te Aalten. Jong en oud ging ook samen 
aan de slag, van de door hen gemaakte maquettes werd begin juli een 
expositie gehouden.

Gemeente Aalten9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie



31Jaarrapportage 2019Jaarrapportage 201930

Thema  Educatie Erfgoed 

Project   Natuurpark Kroonkamp 
 
Kinderen maakten kennis met Natuurpark Kroonkamp dmv een interactieve 
rondleiding. Ze maakten met steentjes, zand en watten met daarbij een eigen 
etiket hun eigen waterzuivering. 

Gemeente Berkelland9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Thema  Innovatie 

Project   Kasteelmonologen 
 
Nieuwe teksten gespeeld door jonge theatermakers: op 14 april, 18 mei en  
2 juni 2019 was Landgoed Hackfort het decor van drie bijzondere monologen 
geschreven op basis van de locatie en haar rijke geschiedenis.  
 
De kasteelmonologen laat jonge stemmen verleden, heden en toekomst aan 
elkaar verbinden. 

Gemeente Bronckhorst9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Thema  Participatie 

Project   Doesburg Buitenste Binnen 
 
Doesburg Buitenste Binnen is een jaarprogramma vol met kleinschalige 
culturele activiteiten voor de bewoners van St. Elisabeth en Hessegracht van 
zorgorganisatie Attent. Vrijwilligers, familieleden en kunstdocenten organi-
seerden kleinschalige kunstactiviteiten. 
 
Cultuur komt dus van buiten naar binnen tijdens drie projecten: Verhalen in 
de herfst, Zingend door de dag en Lenteprenten.

Gemeente Doesburg9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie



37Jaarrapportage 2019Jaarrapportage 201936

Thema  Participatie 

Project   hARTebeeld 
 
Wie bent u eigenlijk? Wat zijn de dingen die u belangrijk vindt, waar wordt u 
blij van? Met deze en nog veel meer vragen gingen ouderen van Sensire Den 
Ooiman en leerlingen van het Metzo College in gesprek in februari tijdens het 
nieuwe project hARTebeeld van de Gruitpoort. Samen maakten ze vervolgens 
een soort levenscollage van alles wat belangrijk is voor de oudere. Kunstena-
res Berna Bonekamp begeleidde het geheel.

Gemeente Doetinchem9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Thema  Participatie 

Project   Project Rembrandt 
 
Project “Rembrandt in een nieuw licht”: schilderen zoals Rembrandt dat deed, 
zelfs als je nog nooit geschilderd hebt. In juni ging een groepje ouderen 
deze uitdaging aan in het Albertusgebouw in Didam en de resultaten waren 
prachtig. Trots keken ze onder leiding van kunstenares Inge Meuleman naar 
het resultaat: “Ik wist niet dat ik dit in mij had!”

Gemeente Montferland9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Thema  Participatie 

Project   Plan project Architectuur IEKC 
 
In 2020 start de bouw van het nieuwe Integraal Educatief KindCentrum 
(IEKC) waarin diverse basisscholen een plek zullen krijgen. In 2019 is een 
prachtig plan ontwikkeld, aangezien de nieuwbouw en de afbraak van de 
oude gebouwen een goede aanleiding zijn voor de start van een project over 
architectuur. Op deze manier kunnen leerlingen en ook ouderen meegenomen 
worden in het hele proces. De activiteiten sluiten aan op de vakken geschie-
denis, techniek, kunst maar ook bewegen.  
 
Op het programma staan o.a. een interactieve inleiding over architectuur, een 
wandeling door Lichtenvoorde met aandacht voor architectuur en geschie-
denis, een bezoek aan het museum (oude schoolklas bekijken), informatie 
door architect en aannemer en de bouwlocatie bezoeken. Onder begeleiding 
van een beeldend kunstenaar worden alle indrukken verwerkt in een eigen 
ontwerp. Het project wordt afgesloten met een expositie.

Gemeente Oost Gelre9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Thema  Educatie Erfgoed 

Project   Streektaalfestival  
  Plat Gespöld  
 
Jaarlijks organiseert het Erfgoedcentrum samen met de Dialectkring  
Achterhoek en Liemers en de St. Streektaalvrienden Lochem het streektaal-
muziekfestival Plat Gespöld. Tijdens dit festival wordt ook de winnaar bekend 
gemaakt van De Gelderse Kleiroze: een prijs voor het ‘haevigste streektaal-
liedje’ In 2019 was dat Jan Wilm Tolkamp.

Gemeente Oude IJsselstreek9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Thema  Toerisme 

Project   Lokaal Kabaal 
 
Lokaal Kabaal is een nieuw initiatief waarbij Winterswijkse achtertuinen werden 
omgetoverd tot intieme podia, waar lokale podiumkunstenaars hun talent tonen 
met hun voeten in het gras. Cultuurzomer Achterhoek heeft dit lokale initiatief een 
podium gegeven bij de opstart door  o.a. een promotiefilmpje te maken voor Face-
book en dit te delen. Dit heeft een impuls gegeven voor het aantal aanmeldingen 
van zowel lokale artiesten als beschikbare achtertuinen.

Gemeente Winterswijk9 gemeentes, 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie
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Winterswijk

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Montferland

Bronckhorst

Doesburg

Aalten

Berkelland

De 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie

Achterhoekse
stillevens

Overkoepelend

Thema: Innovatie
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Winterswijk

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Montferland

Bronckhorst

Doesburg

Aalten

Berkelland

De 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie

JAFA
Jonge Achterhoekse Film Artiesten

Overkoepelend

Thema: Educatie
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Winterswijk

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Montferland

Bronckhorst

Doesburg

Aalten

Berkelland

De 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie

Raken  
met smaken

Overkoepelend

Thema: Innovatie
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Winterswijk

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Montferland

Bronckhorst

Doesburg

Aalten

Berkelland

De 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie

Cultuurzomer

Overkoepelend

Thema: toerisme
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Winterswijk

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Montferland

Bronckhorst

Doesburg

Aalten

Berkelland

De 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie

Achterhoekse
voorleesbrigade

Overkoepelend

Thema: participatie
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Winterswijk

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Montferland

Bronckhorst

Doesburg

Aalten

Berkelland

De 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie

Dag van  
de Achterhoekse 
popmuziek

Overkoepelend

Thema: Educatie
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Winterswijk

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Montferland

Bronckhorst

Doesburg

Aalten

Berkelland

De 9 parels
Per gemeente een project

Klik op  
het loopje  
voor meer  
informatie

Wiesneus

Overkoepelend

Thema: Educatie
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