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Verrassende combinatie van 
wandelen en een verhaal vertellen 
middels diverse kunstvormen.
Een bezoeker van Theater en Muziekwandeling Circado
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Colofon: 
De tekst is geschreven door Bibi Bodegom (coördinator van het pact) en is tot stand gekomen met input van alle betrokkenen, projectleiders, organisatoren en de stuurgroep met daarin 

vertegenwoordigers van de gemeente Zevenaar, Westervoort en Duiven.
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Als je mensen met je muziek persoonlijk aan kunt 
raken, dan is dat toch wel een van de mooiste 
dingen die je kunt bereiken.
Componiste Eva Buenk over ‘Klinkerweg’
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Voor u ligt de inhoudelijke rapportage van het Cultuur- en 
Erfgoedpact van de Liemers van de periode 2017-2020 met uitloopjaar 
2021 i.v.m. de Covid crisis. Vijf jaar lang ‘Leven in de Liemers’ waarin er 
veel mooie culturele projecten en activiteiten werden georganiseerd 
dankzij de steun van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers. Een 
bijzondere periode, waarbij de Covid crisis de laatste twee jaar een 
enorme impact had op de samenleving en het persoonlijk leven van 
inwoners van de Liemers. 

De cultuursector en de erfgoedorganisaties in de Liemers hadden het 
ook zwaar. Meerdere langere periodes van sluiting, geen doorgang van 
publieksactiviteiten, uitgestelde openingen zoals die van het Liemers 
Museum, geen ruimte voor culturele activiteiten of kunstlessen op 
scholen en ga zo maar door. 

Ondanks dat bleef de cultuursector weerbarstig, zij brainstormde 
en ontwikkelde verder, zocht naar nieuwe mogelijkheden en vond 
oplossingen; in gespreide theater- en muziekvoorstellingen, online 
amusement en online quizzen in plaats van presentaties in de klas en 
rondreizende tentoonstellingen voor scholen en verzorgingshuizen 
daar waar fysieke bezoeken niet door konden gaan. 

We presenteren met gepaste trots de positieve resultaten van het 
Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers aan u. Die laten zien hoe 
groot de betrokkenheid van inwoners is bij het cultuur en erfgoed 
van de Liemers. Meer dan 450 professionals en 1.500 vrijwilligers 
ontwikkelden, organiseerden en werkten mee aan de grote en kleine 
projecten en activiteiten van het Cultuur- en Erfgoedpact. Het bereik 
van alle projecten en activiteiten samen is circa 346.523 mensen. 

 

Inleiding
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Het bottom-up ideeën ophalen en op basis daarvan concrete 
plannen maken heeft goed gewerkt voor de Liemers, in die zin dat 
bijeenkomsten met inwoners en culturele organisaties uit de Liemers 
zorgde voor verbinding en uit deze bijeenkomsten kwamen veel goede 
en bruikbare ideeën naar voren, gedragen door inwoners en culturele 
organisaties uit de Liemers. Voor de uitvoering van deze ideeën zijn 
echter volwaardige projectleiders nodig. Men kan niet verwachten dat 
de aandrager van het idee ook in staat zal zijn om een professioneel 
project met stevig budget te kunnen en willen dragen. Wanneer het 
de aandrager van het idee daarnaast ontbreekt aan professionele 
projectmanagement ervaring en/of een geschikt netwerk om het 
project uit te kunnen voeren qua samenwerking dan werkt dit 
vertragend. Met name op de projecten waar een sterke projectleiding 
ontbrak trad vertraging op en heeft het coördinatie team uiteindelijk 
de rol van projectleider overgenomen. Voor de toekomst is het 
belangrijk om voldoende managementuren per groter deelproject te 
budgetteren.  

Aanbeveling: ideeën ophalen bottom-up werkt goed, geef vervolgens 
een professionele projectleider de taak het project te leiden, in 
samenspraak met de  “ideeën-aandrager”. Ruim daarnaast voldoende 
managementuren per project in, zodat er voldoende sturing kan 
worden aangebracht. 

De missie en doelen zoals omschreven in de notitie voor het Cultuur- 
en Erfgoedpact 2017-2020 “Ontdekken en Verbinden” luidt als volgt:

“Het versterken van de culturele identiteit 
en leefbaarheid van de Liemers, met als 
dragers cultuur, erfgoed en kunst.”

Doelen
•    Verbinding tussen kunst, cultuur en erfgoed versterken in concrete, 

regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten.
•    Versterking Liemerse culturele infrastructuur, professionele en 

amateurinstellingen lokaal, zodat partijen elkaar (beter) leren 
kennen en verbindingen kunnen leggen.

•    Cultuur verbinden met zorg en welzijn.
•    Aansluiten bij vrijetijdseconomie, toerisme en recreanten rondom 

cultureel erfgoed bevorderen.
•    De eigen omgeving beter beleefbaar maken voor de inwoners van de 

Liemers en de bezoekers.
•    Cultuureducatie verbreden, versterken en verbinden met andere 

domeinen en sectoren.

Missie Bottom-up aanpak
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voren dat het organiseren van projecten voor en met de cultuursector 
een vak apart is waarbij het netwerk binnen de cultuursector en de 
kennis van en ervaring met het organiseren van muziek-, erfgoed-, 
kunst- en cultuurprojecten van groot belang is. De organisaties 
worden het meest in hun kracht gezet wanneer zij dát mogen doen 
waar zij goed in zijn, de “schoenmaker blijf bij je leest”-gedachte. 
Bij het overzicht van de projecten zal hier dieper op in worden gegaan.

De lessons learned van het vorige Cultuur- en Erfgoedpact (2013-2016) 
luidden: een duidelijke aansturing van de deelprojecten, de noodzaak 
van resultaatgerichte projectplannen en concrete begrotingen 
en voldoende aandacht en budget voor communicatie en PR zijn 
meegenomen in de organisatie van het Cultuur- en Erfgoedpact 
(2017-2021) en bij de begeleiding van de grote deelprojecten en de 
aanvragen van het stimuleringsbudget. Dit heeft geleid tot meer 
realistische en uitvoerbare projecten die de beoogde resultaten 
behaalden. Hier wordt bij de afzonderlijke onderdelen, zoals 
Zichtbaarheid & Communicatie, Deelprojecten en Stimuleringsbijdrage 
hieronder dieper op ingegaan. 

Samenwerking met welzijn
Tijdens het Cultuur- en Erfgoedpact is met nadruk ingezet op het 
betrekken van oudere en kwetsbare doelgroepen bij cultuur en 
erfgoed. Hiervoor is de samenwerking met brede welzijnsorganisaties 
Mikado en Caleidoz opgezocht en zijn er diverse grote en kleine 
projecten georganiseerd voor ouderen, mensen met psychische 
problemen, licht-dementerenden en mensen met een beperking. 
Uit de samenwerking met beide organisatie kwam wel duidelijk naar 

Resultaten vorige pact
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Coördinatieteam
Uit het vorige pact (2013-2016) bleek hoe belangrijk coördinatie met 
voldoende urencapaciteit is voor het succes van het pact. Dat bleek 
ook weer tijdens de coördinatie van het huidige pact (2017-2021). 
De bottom-up aanpak leverde goede en bruikbare ideeën op, 
maar niet altijd een sterke projectleider voor dat tot een project 
uitgewerkte idee. Vanuit de grote deelprojecten kwam er daardoor 
meer werk dan van te voren verwacht bij het coördinatie team terecht. 
Het inzetten van stagiairs werkte daarbij goed en zorgde voor meer 
slagkracht. 

Het coördinatieteam heeft veel tijd en aandacht gestoken in het 
zichtbaar maken van de projecten en activiteiten door berichten te 
schrijven en deze te posten op de website, op diverse sociale media, 
persberichten te schrijven en jaarlijks advertenties in te kopen in huis-
aan-huis bladen. Natuurlijk waren projectleiders van de deelprojecten 
zelf verantwoordelijk voor een goede communicatie en marketing 
van hun projecten, maar waar nodig en gewenst werden zij daarbij 
geholpen door het coördinatie team. Door zoveel mogelijk in te zetten 
op free-publicity heeft het coördinatie team erop toegezien dat er 
zoveel mogelijk budget naar de activiteiten kon gaan. 

Rollen en taakverdeling
In de rollen en taakverdeling van het pact is vastgesteld dat de 
gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar eigenaar zijn van het 
Cultuur- en Erfgoedpact. Gemeente Westervoort is penvoerder en 
handelt de financiële administratie richting provincie Gelderland af. 
De projectleiding van het pact wordt uitgevoerd door Bibi Bodegom 
(Bibi Bodegom – culturele projecten). Zij maakt samen met haar 
medewerkers deel uit van het coördinatieteam van het Cultuur- en 
Erfgoedpact en koppelt terug aan de genoemde gemeenten. 

Het bijhouden van de begroting, het nakijken en goedkeuren van 
begrotingen, offertes en facturen is een belangrijk onderdeel van 
het sturen op de resultaten van het pact. Omdat de coördinator van 
het pact goed op de hoogte is van de inhoud van de projecten is het 
logisch en efficiënt wanneer deze ook de financiële administratie 
bijhoudt. Tijdens het huidige pact lag deze verantwoordelijkheid bij de 
gemeente. Na de start van het pact kwam de taak van het goedkeuren 
van offertes en facturen bij de coördinator van het pact te liggen, als 
voorbereiding op de administratie van de gemeente. Als aanbeveling 
voor een volgend pact adviseren we de coördinator van het pact 
vanaf de start voldoende managementuren mee te geven om ook de 
financiële administratie te kunnen doen. 

Coördinatie
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Communicatie & Marketing
Vanaf de start van het Cultuur- en Erfgoedpact is ingezet op 
zogenaamde free-publicity door middel van de inzet via website en 
sociale media; Facebook, Twitter en Instagram. Er worden wekelijks 
of tweewekelijks berichten gepubliceerd op de Facebookpagina van 
het Cultuur- en Erfgoedpact “Leven in de Liemers” waarmee in de 
pactperiode volgens de statistieken meer dan 159.081 mensen zijn 
bereikt. Het Facebook aantal volgers is gegroeid naar 1.662. Het twitter 
account heeft 582 volgers en het Instagram account 1.112. 

Op 11 februari 2019 is de Instagram-pagina van Leven in de Liemers 
aangemaakt om naast de bestaande doelgroepen, ook een jongere 
doelgroep aan te spreken. Hiervoor maakte het coördinatie team 
een praktisch uit te voeren communicatieplan met contentplanning 
voor de gehele pactperiode. Wekelijks verschijnt er 1-2 keer nieuwe 
content over projecten, activiteiten en verhalen van de Liemers op 
alle communicatiekanalen van het pact. 

Elk jaar werden netwerkbijeenkomsten met een relevant programma 
georganiseerd voor de kunst, cultuur- en erfgoedprofessionals 

Daarnaast is het prettig wanneer de eigen gemeentelijke financiële 
administratie een afzonderlijke boekhoudkaart of boekhoudkundig 
dossier bijhoudt dat de controle op betalingen goed kan verlopen. 
Zorg voor een heldere instructie over tenaamstelling facturen, 
betaalbaar stellen en betaaltermijn van facturen.  

Ook is het belangrijk dat er binnen de gemeente goede interne 
communicatie afspraken gemaakt worden zodat ambtenaren 
van relevante afdelingen zoals cultuur en erfgoed, archeologie, 
monumenten en toerisme op de hoogte zijn van relevante 
projectplannen en bereikte resultaten en er samenwerking kan 
ontstaan bij projecten met mogelijke raakvlakken.

Voor de verbinding en het maken van goede afspraken en de 
controle daarop is een goede vergaderfrequentie van stuurgroep en 
coördinatie team gehanteerd, bijvoorbeeld één keer per zes weken 
vergaderen. Maximaliseer het aantal vergaderingen om te voorkomen 
dat het coördinatie team teveel overhead uren maakt. Maak duidelijke 
afspraken wat de coördinator met de stuurgroep dient te bespreken 
en waarover de coördinator mandaat heeft om zelfstandig beslissingen 
te nemen. 
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en beoefenaars in de Liemers. Deze bijeenkomsten werden 
goed bezocht, werkten inspirerend en zorgden voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Door de Covid19 crisis kon de jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst twee keer niet doorgaan. Het budget werd 
daarom niet geheel uitbesteed.

Het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers en haar deelprojecten 
is veel onder de aandacht geweest in de lokale, regionale en 
provinciale pers; o.a. het gemeentenieuws van Duiven, Westervoort, 
Zevenaar en Montferland, RTV favoriet en verschillende andere 
online nieuwsplatformen. Van het communicatiebudget werden 
verschillende advertenties in de huis-aan-huis bladen ingekocht om de 
Stimuleringsbijdrage onder de aandacht te brengen van een zo groot 
mogelijk publiek. Omdat het Stimuleringsbudget ruim binnen de pact 
periode was uitbesteed, hoefden er minder advertenties te worden 
ingekocht dan begroot. Daarnaast werd er met grote regelmaat 
door leerlingen van het Candea en Liemers College geschreven over 
culturele activiteiten en projecten in de tweewekelijks verschijnende 
De Liemers Helemaal Goed Courant met een oplage van 36.400 stuks.

Alle projecten en activiteiten zijn door het coördinatie team daarnaast 
bijgehouden op de website www.levenindeliemers.nl. De website werd 
in de huidige pact periode tot en met 31 december 2021 bezocht 
door 41.029 bezoekers. Door een technische error is helaas een groot 
deel van de statistieken van het jaar 2019 verloren gegaan. De cijfers 
zouden dan doorrekenend met het gemiddelde jaarlijkse bezoek, rond 
de 50.000 bezoekers hebben gelegen. 

Verantwoording richting de Provincie
De coördinator van het pact heeft elk jaar de inhoudelijke 
verantwoording richting de gemeentes en Provincie Gelderland 
verzorgd in de vorm van een rapportage met een overzicht van 
de projecten, de voortgang en de bereikte resultaten. Gemeente 
Westervoort (als penvoerder financiën) verzorgt hierbij de financiële 
rapportage met daarin ontvangen subsidie en betaalde facturen op 
basis van opdrachtverlening. 
Gemeente Westervoort is volgens afspraken bij de start van het pact 
verantwoordelijk voor de eindrapportage, de financiële administratie, 
opdrachtverlening en bijbehorende facturen van uitgevoerde 
projecten.  
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In de volgende hoofdstukken volgt een overzicht van de projecten 
voor het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 (2021) van de Liemers. 
De projecten worden in willekeurige volgorde besproken. Het 
overkoepelende thema van alle projecten en activiteiten is de 
culturele identiteit van de Liemers: het ‘Leven in de Liemers’. Daarbij 
worden altijd intergemeentelijke, intersectorale of intergenerationele 
verbanden gelegd. Ieder project bevat ten minste één van de pijlers 
van de provincie Gelderland: cultuureducatie, cultuurparticipatie en/
of cultuurtoerisme. 

Bij elke projectbespreking wordt de aard en omvang van de prestaties 
waarvoor de subsidie is verleend besproken, alsmede een toelichting 
gegeven op de gerealiseerde doelstellingen en resultaten en op 
eventuele knelpunten die zich hebben voorgedaan.

Projecten



De Liemerse Beeldbank & activiteiten

Beoogde en bereikte resultaten:

Beoogd Bereikt

Projectleiding Liemers Verband, een samenwerking van: Cultuurhistorische vereniging 
Zevenaar, Historische Kring Duiven-Groessen-Loo, Historische Kring 
Westervoort, Heemkundekring Rijnwaarden, Oudheidkundige vereniging 
Didam, Heemkundekring Bergh, Oudheidkundige vereniging Wehl, 
Streekarchivariaat Liemers & Doesburg.

De projectcoördinatie is uitgevoerd door de Coördinator van het pact i.s.m het Hoofd 
collectie van Kunstwerk! Liemers Museum (Stg Culturele Voorzieningen in de Liemers) 
i.v.m. vrijwillige basis van de besturen v.d. historische verenigingen van het Liemers 
Verband. De educator van het Liemers Museum begeleide de educatieve activiteiten en 
reminiscentieprojecten.

Doel Activiteiten organiseren rondom historische fotomateriaal van historische 
verenigingen in de Liemers en deze collecties bruikbaar en zichtbaar maken 
door en voor inwoners van de Liemers.

Doelstellingen zijn behaald.

Bereik Alle inwoners van de Liemers, tenminste 50.000 – 100.000 bezoekers maken 
gebruik van de online beeldbank

Er werkten 7 professionals en circa 40 vrijwilligers mee aan alle onderdelen.  Met alle 
onderdelen van het project: de online beeldbank, de georganiseerde activiteiten, 
advertenties en artikelen in reguliere en op sociale media heeft het project circa 91.009 
inwoners van de Liemers bereikt.

Activiteiten • Digitaliseringproces door inwoners
• Ontwikkeling beeldbank
• Fotowedstrijd voor inwoners
•  Vlogs (films) over parels uit de collecties door scholieren
•  Reminiscentiemiddagen, activiteiten dagopvang voor welzijn

Alle activiteiten zijn gerealiseerd. Het project biedt diverse kansen bij eventueel volgend 
pact om nog meer te halen uit het digitaliseringsproces door inwoners en de organisatie van 
herinnerings- of fotoprojecten en er zijn veel kansen om meer activiteiten te organiseren 
met historisch beeldmateriaal en kruisverbanden te leggen met andere projecten, 
bijvoorbeeld voor de vrijetijdseconomie.

Partners Zorginstellingen | Kunstwerk! Liemers Museum | Streekarchivariaat Liemers 
& Doesburg | RSD De Liemers | Foto- en videoclubs | Mikado | Caleidoz | 
basisscholen

I.p.v. met Mikado en Caleidoz is een samenwerking met Subenhara opgezet voor 
reminiscentie activiteiten. Foto- en Videoclubs werden nog niet betrokken. Daarnaast 
waren de studenten van de HAN betrokken bij het ontwikkelproces. Via het project Feest 
werden ook basisscholen betrokken. Het Liemers College en Candea Collega zijn daarnaast 
toegevoegd als partners. ECAL is geïnteresseerd om in de toekomst ook mee te doen met de 
Beeldbank.

Planning Voorbereiding 2017, realisatie en oplevering 2018-2020 Door externe oorzaken duurde de opstartfase van het project wat langer. De uitvoering vond 
met name plaats in de periode 2019-2021

Budget € 44.260,00 € 44.173,65
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Alle doelstellingen van het project Beeldbank zijn in de afgelopen 
pactperiode behaald, alle historische verenigingen tekenden begin 
2018 een convenant van samenwerking om te komen tot de Liemerse 
Beeldbank. Knelpunt was echter dat de projectleiding in de persoon 
van de voorzitter van het Liemers Verband niet in staat bleek 
het project vanuit zijn rol als vrijwillige voorzitter van een van de 
verenigingen te kunnen trekken, de projectleiding werd uiteindelijk 
in goed overleg bij het Coördinatieteam van het pact en het Hoofd 
Collectie van Kunstwerk! Liemers museum neergelegd. Daarnaast 
begeleidde de educator van het Liemers de educatieve en de 
reminiscentie activiteiten. 

In 2018 werden vooruitlopend op de lancering van de Beeldbank 
door leerlingen van het Liemers College met HAVO3 en VWO4 
klassen vlogs gemaakt over historische foto’s uit de collecties van de 
verenigingen. Kunstwerk! Liemersmuseum organiseerde daarnaast 
herinneringsprojecten rondom historisch fotomateriaal. In het najaar 
van 2019 kwam de website online en werden collecties gepubliceerd 
door de partners. Groepjes HAN studenten van de opleiding 
Communicatie Multimedia Design dachten in de ontwikkelfase van de 
Beeldbank mee over het concept, in het kader van de Gelderlabs van 
de provincie Gelderland.



Daarnaast dachten de studenten mee over de doelgroepen, het design 
en de functionaliteiten. Bij deze brainstorm fases werden de partners 
van het project ook betrokken.

In 2019 werd een groot fotoproject opgezet met het Liemers College. 
Twaalf groepen leerlingen van de Havo en VWO gaan aan de slag met 
het thema ‘De Liemers tijdens de Tweede Wereldoorlog’ en doen 
onderzoek naar historische foto’s uit de Beeldbank en interviewen 
deskundigen en ooggetuigen. Het doel: De verhalen ontrafelen achter 
oorlogsfoto’s uit de Liemers. Historische verenigingen en hun leden 
werkten enthousiast mee aan het project. Over het resultaat van hun 
werk maken de leerlingen korte films (vlogs) die online gepubliceerd 
worden. Het resultaat is zo goed geslaagd dat ook het Candea College 
mee wil doen met het fotoproject. 

In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 stonden nieuwe foto-
vlog-projecten ingepland. Deze werden door Covid19 uitgesteld. Op 
15 novemeber 2019 is www.liemersinbeeld.nl gereed. Hier kunnen 
inwoners browsen door historische foto’s uit de collecties van de 
historische verenigingen in de Liemers, het Liemers Museum en het 
Streekarchivariaat Liemers & Doesburg. Bezoekers kunnen verhalen 
publiceren en foto’s koppelen aan hun eigen verhaal.

Op dit moment zijn er 2.679 historische foto’s online. Door meer 
foto’s online te publiceren, fotoalbums te maken, activiteiten te 
organiseren en persberichten te publiceren neemt het bereik van 
de site onder inwoners van de Liemers alsmaar toe. De beeldbank 
is een bron voor nieuwe verhalen en projecten zoals de vlog 
projecten met de middelbare scholieren van het Liemers College, de 
herinneringsprojecten en de fotowedstrijd. 

De huisstijl en website van ‘Liemers in Beeld’ werd ontworpen door 
SWStudio (Sander Weeteling) uit Duiven. De zoekfunctionaliteit waarbij 
de collecties van de partners via online harvesting wordt opgehaald 
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werd ontwikkeld door Overboord Webprojecten (Egbert Bleyenburg). 
Hij ontwikkelde de functionaliteiten van het zoeken en de filters en 
zorgde ervoor dat via een CMS verhalen en fotoalbums gemaakt 
kunnen worden. 

De basis van de Beeldbank is het veelgebruikte collectieregistratie 
systeem Memorix Maior van leverancier Picturae (zie voor meer 
informatie https://picturae.com/). Hiermee kunnen historische 
verenigingen op professionele wijze hun fotocollecties registreren 
en zichtbaar maken voor het publiek. Doordat de techniek van 
het bestaande provinciale collectieplatform CollectieGelderland 
(ontwikkeld door Erfgoed Gelderland) hergebruikt is, zijn 
ontwikkelkosten laag gehouden. Met het lidmaatschap van Erfgoed 
Gelderland en het partnerschap van CollectieGelderland zijn de 
historische verenigingen uit de Liemers de komende jaren verzekerd 
van een partner met kennis over collectieregistratie en digitalisering 
en de regels rondom het publiceren van historisch materiaal, 
intellectueel eigendom en AVG. 

In het voorjaar van 2020 werd een online fotowedstrijd opgezet: 
“Breng jij het leven in de Liemers in beeld tijdens Corona 
tijd?”. Honderden inwoners van de Liemers stuurden prachtige 

Cultuur- en Erfgoedpact 

Verlengd tot 30 september 2020!
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foto’s in van het Leven in de Liemers in Coronatijd. Een vakjury 
maakte een selectie van 10 winnaars die geëerd werden met een 
speciale fototentoonstelling “Liemers in Coronatijd” in de Turmac 
Cultuurfabriek van zaterdag 30 oktober t/m zondag 28 november 
2021. Tijdens de feestelijke opening van de tentoonstelling met alle 
winnaars en hun familieleden werden de prijzen uitgereikt. Om de 
plaatselijke horeca te steunen krijgen de winnaars dinerbonnen en 
boekenbonnen om te besteden bij lokale ondernemers.

Er zijn enkele verenigingen die door covid19 nog weinig collectie 
hebben kunnen aanleveren. De meest genoemde knelpunten zijn; 
kennis van het nieuwe systeem ontbreekt nog, door Covid19 nog 
niet kunnen starten, zorgen over het budget na de periode dat de 
licentiekosten en abonnementskosten zijn afgekocht. Deze knelpunten 
werden als volgt weggenomen. De licentie- en abonnementskosten 
van de benodigde software en het platform CollectieGelderland zijn 
centraal afgekocht tot en met de volgende beleidsperiode, zodat het 
budget geen bezwaar is. Er zijn handleidingen verstrekt, op locatie 
en er is online advies gegeven bij het gebruik van het systeem en er 
worden workshops in het gebruik van Memorix ingepland in de Turmac 
Cultuurfabriek. 
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Door COVID19 werd de verhuizing en de opening van het Kunstwerk! 
Liemers Museum naar de Turmac Cultuurfabriek vertraagd en dit 
vertraagde ook de start van het digitaliseren van fotocollecties door 
inwoners in samenwerking met de RSD. In plaats van scanners te 
huren, is in goed overleg met de partners van het project een dia 
scanner en A3 scanner centraal aangeschaft als meer duurzame optie. 
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De Liemers Helemaal Goed Courant

Beoogde en bereikte resultaten:

Beoogd Bereikt

Projectleiding Stichting Daadkr8 Daadkrachtige projectleider in de persoon van Chris van de Ven bestuurder van De Ogtent 
i.s.m. Sjoerd Geurts (Geurts Media). 

Doel Leerlingen van het voortgezet onderwijs komen in aanraking met de Liemerse 
culturele identiteit door de ontwikkeling van kranten in groepsverband, 
leerlingen doen werkervaring op en de krant draagt bij aan het vergroten van 
de bekendheid van het cultuur en erfgoed in de Liemers. 

Doelstelling behaald

Bereik Tenminste 100 leerlingen uit het voorgezet onderwijs. Per krant tenminste 
42.000 huishoudens in de Liemers. Online bereik. 

Bereik behaald. Het aantal huishoudens in de Liemers (en het bereik van De Liemers 
Helemaal Goed Courant) is bijgesteld naar 36.400. 

Activiteiten • Intergenerationeel samenwerken (peer to peer) 
• Fotograferen 
• Grafische vormgeving 
• Interviewen en artikelen schrijven
• Leerlingen betrekken bij keuze onderwerpen 

Volgens oorspronkelijke planning uitgevoerd

Partners Candea College | Liemers College | DLHG | HopeXXL Geen wijzigingen in de samenstelling van de projectpartners

Planning Voorbereiding 2017, realisatie en uitvoering 2018 – 2020 Start voorbereidingen vanaf de start van het pact, medio maart 2018. Onderdelen volgens 
planning gerealiseerd en uitgevoerd

Budget € 47.599,98 € 47.600,00
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De Liemers Helemaal Goed Courant is een goed nieuwskrant die elke 
twee weken op de mat ligt bij alle huishoudens in de Liemers. De krant 
wordt gemaakt door leerlingen van het Candea College en het Liemers 
College in samenwerking met ouderen. Leerlingen van de HAVO en het 
VWO selecteren onderwerpen en schrijven artikelen onder begeleiding 
van professionele journalisten.

Hierbij worden mensen geïnterviewd en doen de leerlingen ervaring 
op met het schrijven van artikelen. Ook maken zij zelf foto’s voor bij 
de artikelen. Ook VMBO leerlingen zijn betrokken bij het tot stand 
komen van de DLHC. Zij zijn verantwoordelijk voor de invulling van 
het agendaoverzicht WHATS UP IN THE LIEMERS in de krant. Daartoe 
hebben ze contact met clubs, verenigingen en maken ze selecties van 
onderwerpen. 

Op deze manier leren de scholieren al doende de Liemers heel goed 
kennen, ook de voor hen minder vanzelfsprekende onderwerpen 
komen aan bod. Hierdoor leren ze hun eigen woonomgeving goed 
kennen en op een andere manier dan ze vaak gewend zijn. De 
projecten van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers komen 
regelmatig aan bod.

De Liemers Helemaal Goed Courant is een initiatief van HopeXXL 
in samenwerking met De Liemers Helemaal Goed. Het project werd 
tijdens het pact voortvarend gedragen door beide organisaties. Ook 
tijdens de Corona lockdown periode kon het werk aan de krant goed 
doorgaan. 
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Feest Tradities in ere

Beoogde en bereikte resultaten:

Beoogd Bereikt

Projectleiding Gelderse Schuttersfederatie en Kunstwerk! Liemers Museum Wijziging in projectleiding n.a.v. Covid19. In goed overleg met de Kring de Liemers en de Gelderse 
Schuttersfederatie kwam de projectleiding vervolgens te liggen bij de coördinator van het Cultuur- en 
Erfgoedpact en de educator van het Kunstwerk! Liemers Museum (Stg Culturele Voorzieningen in de 
Liemers). Edith Elshof van Het Element coördineerde de communicatie naar alle basisscholen.

Doel Inwoners van de Liemers leren meer over de mooie tradities van de 
Liemers 
Basisschoolleerlingen leren over Liemerse tradities 
Welzijnsvrijwilligers verzamelen verhalen 
De pop-up expositie vergroot de bekendheid van tradities op 
festivals en is duurzaam inzetbaar bij andere evenementen 

Alle doelstellingen werden bereikt. 

Bereik Lessen voor 26 basisscholen in de Liemers, beoogd bereik van 2.500 
leerlingen in de Liemers. 

Het beoogde bereik werd ruim gerealiseerd door de expositie over feest, gebruiken en tradities in de 
Liemers te laten reizen naar alle basisscholen in de Liemers. Met alle onderdelen van het projecten 
werden ongeveer 11.500 inwoners van de Liemers bereikt. Er werkten 6 professionals mee aan het 
project en circa 32 vrijwilligers. 

Activiteiten Educatieve opdrachten 
Ophalen van verhalen 
Expositie reist rond 
Slotmanifestatie 
Ontwikkeling activiteiten dagopvang 

Alle activiteiten konden worden uitgevoerd. Alleen de slotmanifestatie kwam door de restricties 
rondom Covid19 te vervallen. Het vrijgekomen budget is ingezet voor de ontwikkeling van een extra 
uitvoering van expositie over feesten, tradities en gebruiken in de Liemers, uitgebreid met een vertaling 
in het Liemers dialect. 
Daarnaast werd een speciale filmbox, fotobox en muziekbox over tradities en gebruiken in de Liemers 
ontwikkeld. Hiermee kunnen zorginstellingen reminiscentieactiviteiten ontplooien .

Partners Zorginstellingen | Gelderse Schuttersfederatie | Liemers Kring van 
schuttersverenigingen | lokale verenigingen | Streektaalspecialisten | 
Erfgoed Gelderland | Het Element | Onderwijs 

Met alle partners uit het oorspronkelijke plan is samengewerkt. Alleen het advies van Erfgoed 
Gelderland bleek niet nodig te zijn. Als aanvulling was het Streekarchivariaat Liemers & Doesburg  ook 
betrokken als partner.

Planning Voorbereiding 2017, uitvoering 2018-2020 Vanaf maart 2018 startte de voorbereidingen van het project, de uitvoering en realisatie vond met name 
plaats in 2019 t/m 2021. 

Budget € 34.650,00 € 34.512,70
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Na de start van het Cultuur- en Erfgoedpact medio maart 2018 
bleek de inbreng van de Gelderse Schuttersfederatie minder groot te 
kunnen zijn dan van te voren beoogd, waardoor de uitvoering bij de 
Kring de Liemers kwam te liggen. Deze gaf aan dat het organiseren 
van een grote slotmanifestatie vanwege Corona teveel was voor 
de vrijwilligersorganisatie. Door deze wijziging zijn er extra uren 
besteed aan de coördinatie van dit project door de coördinator 
van het pact en de educator van Kunstwerk! Liemers Museum (stg 
Culturele Voorzieningen in de Liemers). Knelpunt was de geplande 
verhuizing van het museum in dezelfde periode. Dit legde ook een 
groot beslag op de uren van de educator van het museum. Hierdoor 
ontstond enige vertraging in de opstart- en de uitvoeringsfase van 
het project. Vanwege COVID-19 en de restricties op het gebied van 
grote publieksevenementen werd met de samenwerkingspartners en in 
overleg met de stuurgroep besloten om de geplande slotmanifestatie 
(beoogd met 550+ deelnemers - volwassen en kinderen) in mei 2020 
niet door te laten gaan. Niettemin konden de gestelde doelen en 
resultaten binnen de pactperiode gerealiseerd worden doordat er 
werd ingespeeld op de omstandigheden met de ontwikkeling van 
drie coronaproof tentoonstellingen. Hiermee werden de beoogde 
resultaten bereikt. Zo werd er een rondreizende expositie voor 
alle basisscholen in de Liemers ontwikkeld over feest, tradities 

Reactie van een docent: “De tentoonstelling 
zag er leuk uit en het prikkelde de 
nieuwsgierigheid van de kinderen.”
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en gebruiken in de Liemers met educatief opdrachtenboek voor 
de bovenbouw en doe-boek voor de onderbouw. Daarnaast werd 
een tweede uitvoering van deze expositie gemaakt in streektaal, 
voor het rondreizen naar zorginstellingen, historische verenigingen 
(dialectwerkgroepen) en andere geïnteresseerde organisaties. 
Bovendien werd er een bijzondere uitvoering van de expositie gemaakt 
geschikt om herinneringen op te halen en in te zetten voor activiteiten 
met licht-dementerenden en ouderen in zorginstellingen, een 
zogenaamde fotobox, filmbox en muziekbox. 

Medio februari 2021 kwam de interactieve expositie voor basisscholen 
gereed. Bij de ontwikkeling van de expositie over feest en tradities 
werden historische verenigingen en streektaalspecialisten betrokken 
en een ontwerpbureau gezocht met ervaring in het ontwikkelen van 
felxibele, interactieve presentatievormen voor jongeren; Het Proces. 
Er is bij de realisatie gebruik gemaakt van beeld, geluid en voorwerpen 
uit de collectie van Kunstwerk! Liemers Museum. De in elke ruimte 
op te bouwen expositie bestaat uit kubussen die op elkaar gestapeld 
kunnen worden. Elk paneel vertelt over een bijzondere traditie in de 
Liemers van buurtmaken en carnaval tot schutterijen. De panelen 
kunnen door leerlingen worden aangeraakt en dan speelt er een 
bijpassend geluid of lied. De expositie is voorzien van bijpassende 
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werkboeken voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8. Het werkboek 
voor de bovenbouw is geschikt voor groep 4 t/m 8. Het doe-boek 
voor de onderbouw is speciaal ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 3 
en is voorzien van kleurplaten en eenvoudige opdrachten. In totaal 
werden de werkboekjes 10.000 keer gedrukt, zodat alle leerlingen van 
de 26 basisscholen in de Liemers er gebruik van kunnen maken. Het 
drukwerk werd begeleid door SWStudio uit Duiven. 

Vanaf begin maart konden alle basisscholen Liemers zich gratis 
inschrijven om de rondreizende expositie Feest! over feesten, 
tradities en gebruiken in de Liemers twee aaneengesloten weken naar 
de school te laten komen. De eerste maand schreven zich al direct 
diverse basisscholen in waaronder Het Kofschip Zevenaar, De Wiekslag 
in Duiven, IKC De Wissel in Zevenaar en IKC Remigius in Duiven. 

Ook voor 2022 hebben scholen de expositie besteld. Medio juli 
2021 werd de streektaal expositie opgeleverd en begin december 
2021 werd de speciale uitvoering van de expositie opgeleverd voor 
zorginstellingen, waarmee ouderen verhalen kunnen op halen 
met foto’s en films uit de Liemerse beeldbank en speciaal voor 
het project gecomponeerde liedjes over tradities door Liemerse 
streektaalspecialist Frans van Gorcum en zijn band ‘Goed Volk’. 

Onder zorginstellingen was direct een groot enthousiasme voor 
het afnemen van de streektaal expositie en de herrineringsboxen. 
Deze bevinden zich op dit moment bij de locaties van de Liemerije. 
Hierna gaat de expositie naar Subenhara.Het hoofd Collectie en de 
educator van Kunstwerk! Liemers Museum en leden van de historische 
verenigingen van het Liemers Verband werkten mee aan het tot 
stand komen van de exposities. Zij hielpen mee bij de selectie van 
de tradities en feesten en het schrijven en redigeren van teksten. 
Daarnaast zochten ze bijbehorende foto’s en films op in de collectie en 
publiceerden deze dikwijls ook als nieuw materiaal op de Beeldbank. 
Op deze manier vond een mooie kruisbestuiving plaats tussen de 
projecten Feest en de Beeldbank van de Liemers. Voor de streektaal 
tentoonstelling werd gewerkt met kenners van het Liemers dialect uit 
de regio. De reizende exposities zijn eigendom Kunstwerk! Liemers 
Museum en gaat na afloop van het huidige pact (2017-2021) verder 
reizen naar geschikte locaties, festivals en evenementen.
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De kunst van het maken

Beoogde en bereikte resultaten:

Beoogd Bereikt

Projectleiding Stichting Buitenblik De projectleiding van dit project werd uiteindelijk uitgevoerd door de coördinator van het pact in 
samenwerking met meerdere projectleiders voor de uitvoering van deelprojecten; 3Oever Festival, 
Kunstwerk! Liemers Museum, Stichting Kinderkunstmuseum, ByEdith en Stichting Buitenblik 

Doel Vergroting van de zichtbaarheid van beeldende kunst(enaars) in 
de Liemers. Inwoners komen op laagdrempelige en innovatieve 
manier in aanraking met Liemerse (maak)cultuur. Bestaande 
Liemerse festivals worden uitgebreid met ‘De kunst van het 
maken’. 

De beoogde doelstelling is behaald. Zowel op het 3-Oever festival als op Festival Buitenblik hebben 
kunstenaars projecten uitgevoerd waarbij inwoners van de Liemers actief betrokken zijn bij het maken van 
kunst, zowel met ouderen, als met leerlingen van de basisscholen uit de Liemers. 

Bereik 10.000 bezoekers per jaar Aan de uitvoering van de diverse projecten werkten 75 professionals mee en 82 vrijwilligers. Het bereik 
van alle projecten en activiteiten bij elkaar opgeteld omvat circa 2.367 actief participerende inwoners van 
de Liemers. De oorspronkelijke doelstelling is niet behaald met name door de hinder die de deelprojecten 
ondervonden van Covid19 in 2020 en 2021 bij de geplande publieksactiviteiten in het Liemers museum 
vanwege de sluiting en op de basisscholen vanwege het niet toegankelijk zijn van scholen voor externen 
(kunstenaars/workshops). 

Activiteiten Maakworkshops 
Exposities 
Bezoek organiseren voor kwetsbare groepen 

Diverse maakworkshops zijn georganiseerd
Diverse exposities zijn georganiseerd
Bezoek voor kwetsbare groepen is georganiseerd 

Partners Combinatiefunctionarissen onderwijs en cultuur | 
Festivalorganisaties | Kunstenaars uit de Liemers | Liemerse 
Kunstkringen en Creatieve kringen| ArtEZ | HAN | Mikado | 
Caleidoz | Liemers College | Candea College | Zorginstellingen 

De genoemde samenwerkingspartners zijn allemaal betrokken geweest bij de uitvoering, behalve de 
hogescholen HAN en ArtEZ en de Kunstkringen uit de Liemers. Deze laatsten bleken het lastig te vinden 
om met concrete projectvoorstellen te komen om aan te sluiten op dit project. Als aanvulling waren veel 
basisscholen uit de Liemers betrokken bij de georganiseerde activiteiten. Daarnaast werden 3Oever 
festival en SevenArt festival Festival toegevoegd als samenwerkingspartners.

Planning Voorbereiding 2017, uitvoering in 2018-2020 De voorbereidingen voor het project werden in maart 2018 gestart. Eind 2018 vonden de eerste 
maakworkshops van kunstenaars plaats. Uitvoering projecten door Buitenblik vond plaats in 2019. De 
uitvoering van de twee grote educatieve kunstprojecten Perplexion en Pakje Kinderkunst ondervonden 
hinder door de restricties rondom COVID19 en werden gerealiseerd in de periode 2019-2021.

Budget € 68.670,00 € 64.971,62. Ivm. Covid19 vonden kleine wijzigingen in de uitgaven van de deelprojecten plaats.
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De ideeën met betrekking tot het project Kunst van het Maken zijn 
bottom-up opgehaald bij kunstenaars uit de Liemers. Samenwerking 
en komen tot een gezamenlijke expositie was een belangrijk 
uitgangspunt van de opgehaalde ideeën uit gesprekken met diverse 
kunstenaars uit de Liemers en vormde de basis van dit project. Als 
projectleider werd Stichting Buitenblik betrokken. In de praktijk bleek 
het echter moeilijk om kunstenaars te laten samenwerken.  
De ideeën, ambities en temperamenten liepen hiervoor te ver uiteen. 
Dit leidde tot frustraties bij Stichting Buitenblik en werkte vertragend. 
Ook het feit dat Buitenblik geen eigenaar was van het oorspronkelijke 
projectidee, zat in de weg bij het opzetten van een succesvolle 
projectorganisatie. Het als vrijwilliger (particulier) verantwoordelijk 
zijn voor een groot budget werd ook als een bezwaar gevoeld. 
Uiteindelijk is besloten om het idee van één gezamenlijk eindproduct 
met één projectleider los te laten en Stichting Buitenblik niet meer 
eindverantwoordelijk te laten zijn voor de invulling van het gehele 
projectbudget, ten gunste van meerdere individuele projecten en 
door kunstenaars. Hierbij werd dezelfde doelstellingen en resultaten 
beoogd als in het oorspronkelijke project beoogd was. Dit resulteerde 
in de organisatie van diverse geslaagde en nieuwe projecten van 
Stichting Buitenblik. Daarnaast stelde het diverse projectleiders in 
staat via deelprojecten invulling te geven aan de beoogde resultaten. 

Als uitvoerende projectcoördinatoren werden naast Stichting 
Buitenblik betrokken: 3Oever Festival, Kunstwerk! Liemers Museum, 
Stichting Kinderkunstmuseum en ByEdith.

Een verandering t.a.v. het oorspronkelijk projectplan is dat het idee 
van een flexibel kunstpodium werd losgelaten. Hierdoor kwam er 
geen samenwerking met Duitse kunstenaars tot stand. Er is geen 
fysieke, vaste presentatievorm ontwikkeld waarvan Stichting Buitenblik 
eigenaar is geworden. Dit heeft als voordeel dat hiervoor ook geen 
opslagkosten e.d. nodig zijn. Ondanks deze wijzigingen ten opzichte 
van het oorspronkelijke projectplan werd aan de prestatieafspraken 
voldaan.
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3Oever festival (diverse maakworkshops van kunstenaars)
Eind 2018 gaven kunstenaars diverse workshops tijdens het 3Oever 
festival waarbij bezoekers actief werden betrokken bij het maken van 
kunst; workshop ‘Filosofische gesprekken’ door filosofe en kunstenares 
Wendy Janssen waarbij bezoekers van het festival kunst maakten 
vanuit filosofische vragen, workshop Land-art door Kunstatelier 
Ooij waarbij tijdelijke sporen in het landschap werden gemaakt, 
workshop ‘Kunstjutters’ van Eva Buenk, waarbij kunst gemaakt werd 
met langs het water gevonden afval als bewustwordingsproject, 
‘Samen Kunst Maken’ samen schilderijen maken met als thema water 
van kunstenares Riet Mooren, een kunstzinnig ‘Cob huisje maken’ 
met kunstenares Conny Koster en de workshop ‘Made2remember’ 
waarbij kunstenares Marjan Rosendahl een herinneringsproject voor 
dementerenden en hun familieleden uitvoerde waarbij de deelnemers 
zelf herinneringsboekjes maakten. 

Kunst en Ambacht (Stichting Kinderkunstmuseum)
Stichting Kinderkunstmuseum organiseerde januari 2019 het 
succesvolle kunstproject ‘Kunst en Ambacht’ waarbij 6 kunstenaars 
kunstlessen gaven aan 12 groepen leerlingen op zes basisscholen 
in de Liemers. Elke groep werd gekoppeld aan een winkelier in 
Zevenaar. Het ambacht van de winkelier was de inspiratie voor de 
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kunstles. De kinderen maakten kunst geïnspireerd op het ambacht 
van ondernemers en winkeliers uit de Liemers en samen met de 
deelnemende winkeliers werd een kunstexpositie en route gemaakt 
van de gemaakte kinderkunstwerken. Op 19 januari 2019 tijdens de 
opening van het SevenArt festival kon iedereen door middel van een 
routekaart alle kinderkunstwerken bekijken in de etalages van de 
winkels.

Jong en Oud op Expeditie (Buitenblik)
In samenwerking met Stichting Buitenblik organiseerde Stichting 
Kinderkunstmuseum het project ‘Jong en oud op expeditie’ met 
kunstlessen en een wandelroute langs kunstwerken gemaakt door 
leerlingen van de Martinusschool. De basisschoolleerlingen van de 
St Martinusschool maakten kunstwerken van plekken in de Ooy. 
Deze  kunstwerken  werden langs de  route  van  de  wandeling  
tentoongesteld. 

Pakje Kinderkunst (Kinderkunstmuseum)
Voor 2020 stond het kunstproject ‘Pakje Kinderkunst’ gepland door 
Stichting Kinderkunstmuseum, waarbij kinderen van 6 basisscholen 
in samenwerking met kunstenaars kleine kunstwerkjes maakten, 
voor in een verplaatsbaar mini-museum of Tiny Museum. Door 
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het Coronavirus werd de uitvoering vertraagd. Het eindresultaat 
dat gepresenteerd zou worden tijdens de opening van Turmac 
Cultuurfabriek liep om dezelfde reden ook vertraging op. Uiteindelijk 
werd het Tiny Museum in december 2021 gepresenteerd in Turmac 
Cultuurfabriek. Vanwege de lockdown mag de tentoonstelling langer 
blijven staan, zodat publiek kan genieten van de kinderkunst. 

Perplexion (Kunstwerk! Liemers Museum)
In een samenwerking van Kunstwerk Liemers Museum en kunstenares 
Edith Elshof werd in de periode 2020-2021 het project ‘Perplexion’ 
ontwikkeld, waarbij een spiegelend installatiekunstwerk over 
zelfreflectie, samen met leerlingen van basisscholen werd gemaakt. 
Ook de uitvoering van dit project ondervond hinder van de 
Coronacrisis, waardoor de oplevering vertraging opliep. Uiteindelijk 
kon het bijzondere kunstwerk eind november 2020 toch tentoon 
gesteld worden in de Turmac Cultuurfabriek. De reacties van het 
publiek waren erg enthousiast, maar door de sluiting van het museum 
i.v.m. de lockdown kon er helaas maar kort van genoten worden. 
De organisatoren probeerden er het beste van te maken door via 
timeslots bezoekmomenten aan te bieden aan het publiek. 

Kunstfabriek met online kunstlessen (Kunstwerk! Liemers Museum)
Kunstwerk! Liemers Museum startte in 2021 een pilot op om een 
online platform te ontwikkelen voor kunstlessen in de Liemers: 
toegankelijk voor in eerste instantie leerlingen van de basisscholen en 
buitenschools aanbod voor de jeugd, de zogenaamde Kunstfabriek. 
De ontwikkeling en coördinatie hiervan wordt uitgevoerd door de 
educator van Kunstwerk! Liemers Museum. 

Als onderdeel van de museumeducatie worden museumlessen op 
het gebied van kunst en cultuur ontwikkeld. Dit vormt een gewenste 
aanvulling op het bestaande aanbod van Kunstwerk! en speelt hiermee 
in op de veranderingen van het cultuur consumptiegedrag door 
Covid19. De digitale kunstlessen hebben een link met de collectie van 
het museum en brengt kunst en cultuur op een laagdrempelige manier 
in het onderwijs. 

De educator van Kunstwerk! Liemers Museum voerde de pilot uit in 
2021 en vanaf voorjaar 2022 zullen de resultaten hiervan gratis online 
beschikbaar zijn voor de basisscholen in de Liemers. 
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Watervlogs (Kunstwerk! Liemers Museum)
Het succes van het project ‘De schatkamer van de Liemers’, waarbij 
kenmerkende verhalen uit de Liemers en collectiestukken van het 
Liemers Museum via vlogs aan een groot publiek gerepresenteerd 
konden worden, leidde in 2021 tot de start van een nieuw initiatief 
van Kunstwerk! Liemers Museum om een vlog-project op te zetten 
rondom het thema water, een van de meest kenmerkende thema’s 
van de Liemers. In samenwerking met lokale maker Sjoerd Geurts 
werden diverse vlogs ontwikkeld en gepubliceerd in samenwerking met 
inwoners. De vlogs werden via sociale media verspreid onder een groot 
publiek.
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Eindeloos Musiceren

Beoogde en bereikte resultaten:

Beoogd Bereikt

Projectleiding Caleidoz en Mikado | Kunstwerk! Musiater Na het organiseren van twee projecten neemt Kunstwerk! Musiater in goed overleg met Caleidoz en Mikado de 
projectleiding over het project weer op zich.

Doel Ouderen en jongeren maken samen muziek. 
Kwetsbare doelgroepen komen tijdens 
dagbestedingen in aanraking met muziek, dans en 
theater 

De beoogde doelstelling is behaald.  

Bereik Circa 9 opvoeringen bereiken rond de 3.000 mensen. 
De muziekleerlijn bereikt alle 26 basisscholen in de 
Liemers. 

Na afronding van het pact zijn er vier muziekprojecten gerealiseerd. Het publieksbereik is door de impact van 
COVID19 lager dan beoogd. Daarnaast zijn twee van de projecten niet afgesloten met een eindvoorstelling vanwege 
de kwetsbaarheid van de doelgroep. Er werkten 14 professionals mee, 43 vrijwilligers en er deden 380 inwoners van 
de Liemers (leerlingen basisscholen en senioren) actief mee aan de lessen en projecten. 

Activiteiten Dagbestedingen 
Bezoek aan lokale muziekverenigingen 
Eindvoorstellingen 

De beoogde activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd. I.v.m. COVID-19 zijn muziekverenigingen wel betrokken bij 
de organisatie, maar niet altijd als locatie voor de lessen gebruikt. Er konden door impact van COVID19 minder 
bijeenkomsten met kwetsbare doelgroepen worden georganiseerd en minder eindvoorstellingen  worden uitgevoerd 
met minder publiek.

Partners Zorginstellingen | Caleidoz | Mikado | De Liemerije | 
Verpleeghuizen | Zozijn 

Met beoogde samenwerkingspartners Caleidoz en Mikado werd goed samengewerkt door Kunstwerk! Musiater. De 
Liemerije en Zozijn zijn niet betrokken geweest bij de organisatie van muziek- of zanglessen. Met Zanggroep The 
New Voices en Bassischolen in de Liemers werd een muzieklessen reeks ontwikkeld voor de basisscholen.

Planning Voorbereiding 2017, uitvoering 2018-2020 De voorbereidingen voor het project gingen medio april 2018 van start. De uitvoering startte door interne 
omstandigheden pas in 2019 op. Bij de formele rapportage richting de Provincie in najaar van 2019 is daarom reeds 
verlenging aangevraagd. Vanwege COVID-19 konden niet alle onderdelen zoals gepland uitgevoerd worden in 2020 
en 2021. Door het inplannen, afgelasten en weer opnieuw in moeten plannen en afgelasten van activiteiten en het 
voeren van gesprekken met alle betrokkenen kostte het project paradoxaal genoeg juist meer organisatie uren. De 
uitvoeringsuren werden gemaakt gedaan door Kunstwerk! Musiater (Stg. Culturele Voorzieningen in de Liemers).

Budget € 61.900,00 € 56.282,81. Ivm. Covid-19 niet het gehele budget uitbesteed.
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Geïnspireerd door de succesvolle pilot ‘Eindeloos Musiceren’ van 
Kunstwerk! Musiater en welzijnsorganisatie Welcom is er tijdens dit 
Cultuur- en Erfgoedpact gekozen om op dit succes door te bouwen 
en een muzikale dagbesteding voor kwetsbare doelgroepen in de hele 
Liemers te ontwikkelen. Vanuit de wens om welzijn en cultuur nauw 
met elkaar te laten samenwerken werden de welzijnsorganisaties 
Caleidoz en Mikado als projectleider van het project gevraagd.

In de praktijk bleek dit echter minder goed te werken omdat het 
organiseren van muzieklessen en opvoeringen een vak apart is, 
waarbij beide welzijnsorganisaties aangaven de kennis, ervaring en het 
netwerk hiervoor te missen. Dit leverde vertraging op bij het opstarten 
van het project. Daarnaast gaven beide welzijnsorganisaties aan de 
muzieklessen en eindopvoeringen niet te kunnen organiseren binnen 
het vastgestelde budget, vanwege voor hen grotere ureninspanning en 
daardoor hoger uitvallende kosten. 

Zing en Swing (burgerinitiatief)
In 2018 vond Zing en Swing plaats; een succesvol burgerinitiatief 
van inwoners van Zevenaar, waarbij een reeks muzieklessen voor 
ouderen met als afsluiting een voorstelling werden georganiseerd in 
samenwerking met Kunstwerk! Musiater. 

Meer zang in de klas (2019) 
Een volgende muzieklesreeks werd opgezet door Zangroep The New 
Voices. Zij  maakte in 2019 muziek met leerlingen van basisscholen in 
Zevenaar. Dit werd afgesloten met een optreden met alle groepen. 
The New Voices ontwikkelde het project Meer zang in de klas waarbij 
kinderen kennismaken met en het plezier ervaren van meerstemmige 
samenzang. In samenwerking met het Musiater en het Element werden 
basisscholen in Zevenaar aangeschreven met het aanbod voor een 
zangles. Leden van The New Voices verzorgden van februari tot mei, 
zanglessen op vijf Liemerse basisscholen die zich hiervoor aangemeld 
hebben. 
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In totaal deden 249 leerlingen uit de groepen 7 en 8 mee aan de 
lessen. Tijdens de open dag van de muziekschool, op 25 mei 2019, 
brengen zij samen een lied ten gehore dat ze tijdens de lessen hebben 
ingestudeerd. Enthousiasme voor herhaling van de lessen was groot, 
helaas kon dat vanwege Covid19 niet doorgaan. Het project werd goed 
opgepakt in provinciale en  regionale kranten en huis-aan-huis bladen. 
Het project werd als eerste uitgerold in de gemeente Zevenaar en het 
was de bedoeling het daarna jaarlijks te herhalen bij basisscholen in de 
andere gemeentes van het pact (Duiven en Westervoort). Helaas werd 
dit door Covid19 onmogelijk gemaakt. 

Kwetsbare doelgroep (Mikado / Caleidoz)
In het najaar van 2019 werden twee reeksen van muzieklessen voor 
kwetsbare inwoners georganiseerd door Mikado en Caleidoz in het 
kader van dagbestedingen in Lobith en Duiven. Daarbij bleek de 
kwetsbare doelgroep echter veel minder enthousiast dan gedacht 
voor het in een groep muziek maken. De gedachte van een publieke 
voorstelling na afloop van de muzieklessen weerhield deze groep 
er soms zelfs van om mee te doen, zo was de feedback. Het aantal 
deelnemers was daardoor te laag voor de relatief grote ureninspanning 
en de hogere kosten. Uiteindelijk werd na enkele evaluerende 
gesprekken besloten het projectleiderschap terug te geven aan de 

initiatiefnemer van het project Kunstwerk! Musiater en de doelgroep 
van het overkoepelende project bij te stellen naar leerlingen van de 
basisscholen en (actieve) senioren. 

Jong van Hart (Kunstwerk! Liemers Museum)
Kunstwerk! Musiater nam voortvarend het projectleiderschap 
weer op en voor het voorjaar 2020 werden er drie projecten 
opgezet met reeksen muzieklessen voor en door ouderen: ‘Jong 
van Hart’; muzieklessen in Duiven en Westervoort in samenwerking 
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met het Kulturhus De Nieuwhof in Westervoort en de Ogtent in 
Duiven en ‘Eindeloos Musiceren’ in Giesbeek in samenwerking met 
muziekvereniging St. Gregorius. Ook werden er muzieklesreeksen 
ontwikkeld voor Pannerden. Vanwege de restricties rondom Covid19 
konden de lessen (kwetsbare doelgroep) en opvoeringen echter 
niet doorgaan. Door het (vanwege Covid19) inplannen, afgelasten en 
weer opnieuw in moeten plannen en afgelasten van activiteiten en 
het voeren van gesprekken met alle betrokkenen kostte het project 
paradoxaal genoeg juist meer organisatie uren. De uitvoeringsuren 
werden gemaakt door Kunstwerk! Musiater (Stg. Culturele 
Voorzieningen in de Liemers). 
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Bakens in het Liemers Landschap

Beoogde en bereikte resultaten:

Beoogd Bereikt

Projectleiding Regiocampagne De Liemers Helemaal Goed Projectleiderschap voor Bakens overgenomen door het Coördinatie team van het Cultuur- 
en Erfgoedpact van de Liemers 

Doel Verborgen verhalen in het landschap tot leven te wekken met behulp van 
creatieve en innovatieve techniek. 

Doelstelling behaald

Bereik Alle inwoners van de Liemers Er werkten 17 professionals mee aan de uitvoering van de deelprojecten en circa 45 
vrijwilligers. Met alle activiteiten werden in totaal circa 3.000 inwoners van de Liemers 
bereikt.

Activiteiten Historici onderzoeken verborgen geschiedenissen en schrijven artikelen 
Verkennen innovatieve en creatieve toepassingen voor markeringen 
Ontwikkeling fysieke en virtuele markeringen 
Feestelijke lancering van markeringen op locaties 
Organisatie fiets- en wandeltochten 

Alle activiteiten zijn volgens het oorspronkelijke plan uitgevoerd. De beoogde ‘feestelijke 
lanceringen’ zijn bescheiden uitgevoerd i.v.m. toen nog geldende COVID-19 restricties voor 
de organisatie van evenementen. 

Partners RBTKAN | HAN | (amateur)historici | Kunstwerk! het Liemers Museum | 
Dorpshuizen en Dorpsraden | Lokale scholen | lokale ondernemers 

Aan deze samenwerkingspartners werden toegevoegd: De Historische Kring Duiven Groessen 
Loo, Huis Sevenaer, De Historische Kring Westervoort en de regio-archeoloog. RBT KAN 
wekte niet mee aan de uitvoering van het project.

Planning Voorbereiding 2017-2018, uitvoering markeringen 2019-2020 Het project heeft bij aanvang vertraging opgelopen wat betreft de uitvoering en de realisatie 
van de drie deelprojecten; Bakens Duiven, Bakens Zevenaar en Bakens Westervoort. De 
uitvoering en realisatie van de deelprojecten vond in 2020 en grotendeels in 2021 plaats. 

Budget € 50.674,00 € 50.419,67
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Het project Bakens heeft als doel verborgen verhalen in het landschap 
weer tot leven te wekken met behulp van creatieve en innovatieve 
techniek. Als projectleider voor dit project was het team van de 
Regiocampagne De Liemers Helemaal Goed beoogd. Deze zagen er 
echter vanaf omdat het niet goed paste bij het beleidskader en de 
opdracht van waaruit ze werkzaam waren. Het projectleiderschap 
kwam vervolgens in overleg met de stuurgroep bij de coördinator van 
het Cultuur- en Erfgoedpact te liggen. Het projectteam startte met 
de opdracht door samen met gemeenten en historici uit de Liemers 
interessante en relevante locaties te bepalen voor dit project. 

Bakens Duiven 
Als eerste deelproject werd van start gegaan met de visualisatie van 
het verdronken dorp Leuffen in de gemeente Duiven. Hiervoor werd 
onderzoek gedaan naar kunstenaars in de Provincie Gelderland voor 
het ontwikkelen van een kunstwerk in de openbare ruimte. Daarnaast 
werd een bewonersavond georganiseerd in Groessen waarbij 
aanwezigen via een enquête inspraak kregen in het ontwerp. Alphons 
ter Avest werd na advies van de Kunstcommissie Duiven geselecteerd 
als kunstenaar en deze maakte een eerste schetsontwerp dat 
gepresenteerd werd aan de kunstcommissie. Voor de uitvoering van 
een kunstwerk bleek het beschikbare bedrag echter te laag. 
In het najaar van 2018 maakten leerlingen 2HAVO van het Candea 
College kunstwerken en een expositie over het verdronken dorp 

Leuffen. Archeoloog Jan Verhagen publiceerde diverse artikelen over 
het verdronken dorp. Vanuit de wens vanuit de gemeentes om de 
baken voor de gemeentes in de vorm van moderne vast kunstwerken 
te realiseren en hiervoor additionele financiële middelen te vinden 
werd in de opstartfase van het project veel tijd besteed aan het doen 
van subsidieaanvragen voor het verkrijgen van additionele financiële 
middelen, o.a. bij het Mondriaanfonds en het BPD fonds. Deze werden 
helaas in de loop van 2019 afgewezen vanwege een in de ogen van 
de beoordelingscommissie ‘te sterk regionaal/lokaal karakter’ en 
een ‘te klein landelijk bereik’ van het project. Het idee van (vaste) 
kunstwerken werd vervolgens losgelaten en er werd gezocht naar 
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andere, vernieuwende vormen van presenteren van de verborgen 
geschiedenissen.

Zevenentwintig studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(opleiding: Communication Multimedia Design) gingen op zoek naar 
innovatieve manieren om het verhaal van het verdronken dorp Leuffen 
over te brengen op inwoners en toeristen. Zij ontwikkelden prototypes 
van innovatieve markeringen en spelvormen die meegenomen werden 
in de het ontwikkelproces met de betrokkenen. 

Omdat het gebied van het verdronken dorp Leuffen (gemeente Duiven) 
in Natura2000 ligt en eigendom is van Staatsbosbeheer was het niet 
mogelijk een fysiek baken in het gebied te plaatsen. Besloten werd 
daarom om de verdwenen huizen via 3D modellen weer zichtbaar te 
maken. Om deze 3D modellen te kunnen maken naar de werkelijkheid 
werd extra geofysisch bodemonderzoek gedaan naar de resten in de 
bodem. Hierover werd een online lezing gehouden door bureau Tijdlab 
dat voor de uitvoering betrokken werd. Het informatiepaneel over 
het verdwenen dorp Leuffen werd vernieuwd en van een zichtpaneel 
voorzien en vanaf de Leuvensedijk is nu te zien hoe het buurtschap er 
vanaf de dijk uitgezien kan hebben. 
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Bakens Zevenaar
In samenwerking met Kunstwerk! Liemers Museum en Huis Sevenaer 
werd als baken voor Zevenaar een spelroute voor gezinnen met 
kinderen ontwikkeld waarbij de burcht van Zevenaar en het Huis 
Sevenaer met elkaar werden verbonden. HAN studenten van de 
opleiding Communicatie Multimedia Design afdeling en Immersive  
Design dachten en ontwikkelden mee in de conceptfase van het 
project. Met de spelroute leren kinderen spelenderwijs meer over de 
mooie geschiedenis van Zevenaar, doordat ze op verschillende plekken 
in Zevenaar historische spelletjes doen en opdrachten krijgen. De app 
is voorzien van animaties en interactieve spelelementen.

De volwassenen krijgen tijdens de wandelroute bijzondere verhalen 
te horen over monumenten waar ze langs komen zoals Huis Sevenaer 
en Burcht Sevenaer. Kinderen krijgen dezelfde informatie, maar dan 
op een speelse manier: via puzzels, een quiz, een mini-speurtocht en 
een rebus. Begin oktober 2020 werd het eerste prototype van de app 
getest. De kinderburgemeester van Zevenaar nam de app officieel in 
gebruik op 24 maart 2021 en sindsdien werd deze al meer dan 1.000 
keer gebruikt.

Bakens Westervoort
Voor de ontwikkeling van een innovatieve markering in de gemeente 
Westervoort werd de historische Kring Westervoort betrokken als 
partner. Potentieel interessante locaties die naar boven kwamen 
waren o.a. de doorontwikkeling van de bestaande app en route op 
het Gelders Oord of de wandelroute die was ontwikkeld door het 
project Vrijheid in de Liemers. Uiteindelijk werd in goed overleg met 
de partners gekozen voor het thema van de bevrijding van Westervoort 
en de oorlogshandelingen rond de brug van Westervoort. Van hieruit 
werd Nederland bevrijd, maar dat is bij de meeste mensen helaas nog 
onbekend. 

“Dichterbij kan de geschiedenis van 
  Zevenaar niet komen!”
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Verschillende vernieuwende vormen van presentatie werden met de 
werkgroep onderzocht, waaronder Augmented Reality en 3D. 

Uiteindelijk werd gekozen voor het maken van een documentaire met 
de jonge uit Westervoort afkomstige makers, Paul Haans (filmmaker) 
en Sascha Wensveen (producent). In de film ‘De Vergeten Slag’ 
zijn met behulp van 3D delen van het gevecht gevisualiseerd. Hans 
Goedkoop, één van Nederlands meest bekende televisie-historici, is 
de presentator. De Historische Kring bracht de inhoudelijke kennis in 
bij het maken van de film. Vanwege de restricties rondom Covid-19 
werd er op 19 september 2021 een kleinschalige voorvertoning 
gehouden van de film in Huis Vredenburg te Westervoort, waarbij 
alle betrokkenen aanwezig waren. Het informatiepaneel bij het 
herdenkingsmonument op de dijk is vernieuwd en voorzien van een 
QR code waarmee de film op locatie te bekijken is. Bij de officiële 
herdenkingen van de slag in april 2022 a.s. wordt er een grootschalige 
première georganiseerd van de film. 
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Stimuleringsbudget

Beoogde en bereikte resultaten:

Beoogd Bereikt

Projectleiding Bibi Bodegom – Culturele projecten Ongewijzigd 

Doel Actuele en innovatieve cultuur- en erfgoedprojecten en activiteiten in de 
Liemers stimuleren en samenwerking bevorderen 

Doelstelling bereikt 

Bereik Jaarlijks circa 10-15 activiteiten met een publieksbereik van in totaal tussen 
de 10.000 en 50.000 inwoners van de Liemers 

In totaal werden 49 aanvragen gedaan en 30 aanvragen gehonoreerd, waarbij circa 328 
professionals, 915 vrijwilligers en circa 156.194 mensen werden bereikt (bereik van alle 
projecten bij elkaar opgeteld) 

Activiteiten Nader te bepalen (tenminste 10 activiteiten) Er werden 29 projecten uitgevoerd. Eén project bleek uiteindelijk wegens succes geen 
subsidie meer nodig te hebben. 

Partners Open inschrijving (op basis van vooraf opgestelde criteria) door culturele 
organisaties, erfgoedorganisaties en particulieren die zich bezig houden met 
kunst, cultuur en erfgoed in de Liemers 

Heldere criteria opgesteld en online aanvraagformulieren, alsmede sjablonen voor 
inhoudelijke en financiële afronding opgesteld 

Planning Jaarlijks 2018-2020 Dit onderdeel van het pact is uitgevoerd in de periode 2018-2021. De Covid-19 crisis had met 
name impact op de planning van de grotere publieksactiviteiten en projecten met kwetsbare 
doelgroepen of scholen. Dit betekende voor een aantal projecten/activiteiten dat ze later 
werden uitgevoerd dan gepland of dat er andere afspraken gemaakt moesten worden voor 
een coronaproof uitvoering van de plannen.

Budget € 72.000,00 € 72.224,72



Cultuur- en Erfgoedpact Liemers  |  43   

Aanvraagprocedure
Als lessons learned uit het vorige pact kwam naar voren dat er bij 
de aanvragers behoefte was aan heldere aanvraagcriteria. Daarnaast 
moest het voor aanvragers makkelijk zijn om een projectaanvraag te 
kunnen indienen. Hiervoor werd een kort online aanvraagformulier 
ontwikkeld: https://www.levenindeliemers.nl/stimuleringsbudget.  
Er werden te downloaden sjablonen ontwikkeld waarmee aanvragers 
makkelijk hun verantwoording zowel inhoudelijk als financieel moeten 
kunnen doen. Deze formulieren werden ook toegestuurd door 
het coördinatieteam na goedkeuring van een aanvraag. Heldere 
criteria werden in samenspraak met de stuurgroep vastgelegd in 
een reglement voor de aanvragers: https://www.levenindeliemers.
nl/images/2017-2020/Stimuleringsbudget/Reglement_
stimuleringsbijdrage_2019.pdf. 
Projecten die voldeden aan deze opgestelde criteria werden 
gehonoreerd.

In eerste instantie was het maximaal aan te vragen bedrag vastgesteld 
op € 2.000,- per project. Dit leverde veel kleine aanvragen op, 
waardoor het coördinatieteam veel uren maakte voor het beoordelen 
en afhandelen van de projectaanvragen. Gedurende een jaar werd 
het maximaal aan te vragen bedrag ingesteld op €5.000 per aanvraag 
om te beoordelen of dit voor grotere projectaanvragen zou zorgen, 
en eventueel minder begeleidingsuren voor het coördinatieteam. 

Er kwamen inderdaad meer grote projectaanvragen binnen, maar 
deze sloten minder goed aan op de doelstellingen van het pact 
en het stimuleringsbudget en/of hadden een onrealistische en/
of niet sluitende begroting, waardoor er toch nog veel begeleiding 
van het coördinatieteam nodig was. Het kleinere aanvraagbedrag 
stimuleerde juist de inbreng van veel kleine organisaties met concrete 
projectresultaten. In goed overleg met de stuurgroep werd € 2.000 
daarom weer als maximaal aan te vragen budget ingesteld voor 
de resterende periode. Door advertenties in te kopen via de huis-
aan-huis bladen Zevenaar Post, Duiven Post en Westervoort Post 
kon het Simuleringsbudget ruim onder de aandacht van inwoners 
van de Liemers gebracht worden. Als belangrijke feedback vanuit 
de aanvragers van het Stimuleringsbudget kwam naar voren dat 
het aanvraag proces nog makkelijker ingericht moet worden. Ook 
behoort het sneller beoordelen (afwijzen of toekennen binnen een 
vaste termijn) tot de verkregen feedback. De verantwoordingseisen 
voor aanvragers – met name het financiële gedeelte -  kunnen, als de 
verplichte verantwoording richting de provincie dit toelaat, wellicht 
nog meer vereenvoudigd worden. 

Aanvragen
In totaal werden er gedurende de periode van het Cultuur- en 
Erfgoedpact 49 projectaanvragen gedaan bij het Stimuleringsbudget 
van het Cultuur- en Erfgoedpact. Hiervan werden 29 projecten 
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gehonoreerd, van zeer uiteenlopende aard. Er werden projecten 
ontwikkeld en uitgevoerd m.b.t. literatuur, poëzie, streektaal, Liemerse 
tradities, gebruiken en gewoontes, carnaval, muziek maken, kunst 
maken, zingen, dansen, wandelen langs erfgoed, geschiedenisroutes, 
escaperoutes, ambachtsmarkten en veel erfgoededucatie projecten. 

Spreiding gemeentes en thema’s
Er is bij de gehonoreerde projecten een mooie spreiding te zien over 
de eerst vier en na de herindeling drie deelnemende gemeentes: 
Westervoort, Duiven en Zevenaar. Er is met name aan cultuureducatie 
en cultuurparticipatie gedaan, iets minder aan cultuurtoerisme. Dit 
is een aandachtspunt voor het volgende pact om waar mogelijk te 
zorgen voor meer crossovers met toerisme. Er waren wel verschillende 
projecten met mooie cross-overs naar het sociale domein en 
welzijnsorganisaties. De intergemeentelijke culturele samenwerking 
tussen organisaties kwam dankzij deze projecten ook tot stand en 
er waren diverse Liemersbrede initiatieven die hebben bijgedragen 
aan de samenwerking en verbinding tussen de organisaties die zich 
bezig houden met cultuur, erfgoed, educatie en welzijn in de gehele 
Liemers.

Herhaalbaarheid projecten
Succesvolle projecten die middels het Stimuleringsbudget zijn 
ontwikkeld en die herhaald en voortgezet of doorontwikkeld zouden 

kunnen worden in een volgende Cultuur- en Erfgoedpact zijn: 
•    Vrijheid in de Liemers, film en app van Paul Haans en Sacha 

Wensveen. Kansen om meer met de WO2 geschiedenis van de 
Liemers te doen en meer wandel- en fietsroutes te ontwikkelen

•    Carnaval is Kunst van St. GZK Boemelburcht ism Edith Elshof. Goed 
ontvangen bij scholen, mogelijkheid tot herhalen met andere 
scholen in de Liemers.

•    De schatkamer van de Liemers, vlogs over parels uit de collectie 
van Kunstwerk! Liemers Museum. Deze vorm van cultuuraanbod valt 
erg goed in de smaak bij inwoners van de Liemers en kan erg goed 
ingezet worden voor de vermarkting van de regio

•    Meer zang in de klas van The new voices o.l.v. Ben Mooiweer. Het 
animo onder de basisscholen is groot, kans om deze workshop vorm 
te herhalen in de andere gemeentes

•    Projecten Klinkerweg en Circado: vernieuwende en succesvolle 
vormen voor theater en muziekvoorstelling die erg goed in de 
smaak vielen bij het publiek en herhaalbaar zijn op andere markante 
plekken in de regio 

•    Poëtische kaart van de Liemers: bundelen en als een geheel 
presenteren en beleefbaar maken op locatie

•    Cultuur- en streekmarkten als struunen en pruuven werden erg 
goed bezocht en zorgden voor verbinding en nieuwe samenwerking 

Hieronder vindt u het overzicht van de projecten die uitgevoerd 
konden worden dankzij een bijdrage uit het Stimuleringsbudget en hun 
belangrijkste kenmerken:
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Poëtische Kaart van Westervoort (januari 2019)
Op 31-1-2019 vond de presentatie plaats van de Poëtische Kaart van Westervoort in 
Huis Vredenburg te Westervoort. Inwoners van Westervoort schreven gedichten over 
bijzondere plekken in hun dorp. Tijdens de voor publiek toegankelijke avond lazen de 
amateur dichters voor uit eigen werk. Op 2 februari 2019 werd de poëtische kaart 
gepubliceerd in Het Gemeente Nieuws waarmee alle inwoners van de Liemers de 
gedichten (eventueel op de locatie waarover het gaat) konden lezen. Aan het project 
werkten mee de Historische Kring Westervoort, de Dialecclub Westervoort.

•    Bereikt publiek: 36.400 huishoudens in de Liemers via 
het Gemeentenieuws

•   Betrokken professionals/vrijwilligers: 1/8
•    Doel: Inwoners van de gemeente Westervoort 

gaan actief aan de slag met hun eigen omgeving en 
schrijven een gedicht over een voor hen bijzondere 
plek in de gemeente. Bezoekers van de regio kunnen 
de plek beleven aan de hand van het gedicht

•    Samenwerking met: Historische Kring Westervoort en 
de Dialecclub Westervoort

•    Thema’s: cultuurparticipatie (mensen schrijven zelf 
gedichten en worden maker) en cultuurtoerisme: 
(bijzondere plekken in de Liemers komen onder de 
aandacht d.m.v. kunst en cultuur en trekken mensen 
er naartoe)

•    Link met videopname alle dichters die voorlezen 
uit eigen werk: https://www.youtube.com/playlist? 
list=PLFjBQYUz3Mzc7DygZCh8RPbRAWWDd0mXx“Wat mensen gelukkig maakt is hun eigen omgeving en cultuur, dat komt 

mooi samen in dit project, zegt burgemeester Arend van Hout. 
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Nijntje in het Liemers (oktober 2019)

Met financiële ondersteuning van het Cultuur- en Erfgoedpact vertaalden het 
Liemers Museum in samenwerking met de werkgroep van het Liemers dialect en het 
Historisch Verband het boekje Opa en oma Pluus in het Liemers. Eind 2018 ging de 
consensus vertaling naar de drukker en in oktober 2019 werd het boekje middels een 
publiekspresentatie bij het Liemers Museum officieel gepresenteerd. Hierna is het via 
boekhandels in de Liemers verkocht. Ook werd het door enkele gemeentes bij geboorte 
van kinderen in de Liemers cadeau gedaan aan de jonge ouders. Het verschijnen van 
het boekje werd goed opgepakt in de reguliere media, zowel door de dagbladen als de 
huis-aan-huis kranten van de Liemers. Op sociale media (Facebook, Instagram en Twitter) 
werd zeer enthousiast gereageerd door inwoners van de Liemers. Ouders en grootouders 
lezen het graag voor aan de (klein)kinderen.

Genoemd verbeterpunt: bij dergelijke projecten in de toekomst betere afspraken maken 
met uitgeverij en drukker; door minder goede afspraken proces tijdrovend en werden er 
meer kosten gemaakt

•    Bereikt publiek: 550
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/14
•    Doel: Nijntje in ’t Liemers vertalen, zodat het 

Liemerse dialect op een laagdrempelige manier 
verteld kan worden.

•    Samenwerking: Liemers Museum en Liemers Verband, 
diverse dialectkenners

•    Thema’s: cultuureducatie
•    Link van oplevering: https://www.liemersactueel.nl/

nijntje-spreekt-nu-ook-de-liemerse-taal/ 

“Een boek in het dialect verbindt de streek’’, zegt Ingrid Mens van het 
Liemers Museum, de initiatiefnemer ervan. “Taal is belangrijk voor de 
identiteit.”
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Vrijheid in de Liemers (2018-2020)

Voor de viering van 75 jaar vrijheid in de Liemers is een interactief, uniek en 
educatief programma ontwikkeld  die ons terugbrengt naar de tijd waarin vrijheid 
niet vanzelfsprekend was. Middels een spannende, korte film, die het begin is van een 
educatieve fietstocht door de Liemers en een stukje grensgebied van Duitsland, willen 
we jongeren bewust maken dat er is gevochten voor onze vrijheid. Met een (gratis) app 
kun je eerst de korte film bekijken, waarna je met de fiets het gebied van de Liemers 
en een stukje grensgebied van Duitsland gaat verkennen. Door het gebruik van foto’s, 
filmpjes, luisterfragmenten en het stellen van vragen wordt de bewustwording van vrijheid 
gecreëerd. Op dezelfde dag waarop in 1944 de bevrijding van Nederland gestart werd, 
hebben we de app  gelanceerd op zaterdag 12 september 2020. De korte film is naar 
diverse nationale- en internationale filmfestivals gestuurd. Tot nu toe is de film  11 keer 
geselecteerd en heeft 2 awards gewonnen. Er werd veel aandacht aan besteed door tv en 
kranten. Kunstwerk! Liemers Museum brengt de app samen met de Cultuurcoördinatoren 
onder de aandacht bij basisscholen (groep7/8) en middelbare scholen (klas 1/2).

Genoemd verbeterpunt: door Corona ondervond het project vertraging bij de 
voorbereiding, uitvoering (het filmen) en de oplevering die in diverse kleinere vertoningen 
plaatsvond.

 

•    Bereikt publiek: 800+ inwoners van de Liemers 
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 6/14
•    Doel: Jongeren in de Liemers bewust maken dat er is 

gevochten voor onze vrijheid
•    Samenwerking: Seven Art Festival en Liemers Museum 

en Cultuurcoördinatoren
•    Thema’s: cultuureducatie en cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://www.vrijheidindeliemers.

nl/ (projectwebsite), RouteApp: via Izi travel: https://
izi.travel/en/9481-vrijheid-in-de-liemers/nl Film 
met uitleg over app: https://youtu.be/5611SJYNpzw 
Ontstaan van de film Gabriel: https://vimeo.
com/396760754 Link film: https://vimeo.
com/398215558/b6ae9cdfb8 (laatste voor intern 
gebruik niet delen)   

“Een echte Liemerse en professionele productie”.
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Historische route Angerlo (juni 2019)

Op initiatief van Bezoekerscentrum Komdersuut Angerlo interviewden leerlingen van 
groep 5 van Basisschool de Trompetter oudere inwoners over de geschiedenis van 
het dorp. Van de resultaten maakten ze een permanente historische wandelroute en 
tentoonstelling onder begeleiding van een leerlinge Christelijke Hogeschool uit Ede 
met de naam “Vroeger en nu, samen leven in Angerlo”. De leerlingen maakten filmpjes, 
foto’s tekeningen en beeldmateriaal voor 10 informatiepunten langs een historische 
wandelroute waarbij met qr bordjes waarop de interviews te beluisteren zijn over oa 
de pastorie Mommenhofstede, de tweede wereldoorlog, Angerlo in het algemeen, de 
Galluskerk en de graven op het terrein van de kerk. Op woensdag 26 juni 2019 werd de 
route in het bezoekerscentrum gepresenteerd door de kinderen aan buurtbewoners en 
bestuurders, vertegenwoordigers van zorg instelling en kerkenraadsleden. 

Genoemd verbeterpunt: De geïnterviewden meer mee laten helpen als vrijwilligers. 
Kansen: een jaarlijks geschiedenis project voor groep 5 van de basisschool van maken. 
Aanhaken bij Klompenpad Angerlo. Meer PR doen in de toekomst

•    Bereikt publiek: 118 bij de opening (waarvan 18 
leerlingen)

•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/6 
•    Doel: Het verbinden van generaties in het dorp 

Angerlo. Door het samenbrengen van verhalen uit 
het verleden met de generatie van nu, hopen we dat 
mensen meer contact krijgen met elkaar, ouderen 
kennis kunnen overdragen, kinderen iets leren over de 
geschiedenis van hun eigen dorp.

•    Samenwerking: Bezoekerscentrum Komdersuut 
(initiatiefnemer), Christelijke Hogeschool Ede en 
Basisschool de Trompetter Angerlo

•    Thema’s: cultuureducatie en cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://www.liemersactueel.

nl/uniek-historisch-project-komdersuut-en-
basisschool-trompetter-angerlo/ 

”Opvallend vond ik de nieuwsgierigheid van de kinderen en de 
bereidheid tot het delen van verhalen van de geïnterviewde ouderen. 
Hier ontstonden mooie gesprekken over geschiedenis, ervaringen en het 
herkennen van dingen in elkaars verhalen.”, Erika Klooster-Derksen van 
Komdersuut
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Midwinterhoorntocht (december 2018)

Stichting Midwinterhoorntocht Zevenaar organiseerde op zondag 30 december 2018 een 
midwinterhoornwandel- en fietstocht in samenwerking met diverse locaties in de Liemers, 
rondom Zevenaar en Groessen. Het doel was om de mensen tussen kerst en oud en 
nieuw een laagdrempelig en gratis leuk uitstapje aan te bieden, waarbij ze kennis kunnen 
maken met de melancholieke klanken van de midwinterhoorn, een mooie traditie die nog 
te weinig bekend is in de regio de Liemers. De route voert langs diverse karakteristieke 
en interessante locaties in en rondom Zevenaar. Op de locaties zijn allerlei activiteiten te 
doen. De route kan zowel gewandeld, gefietst als met de auto gereden worden. De tocht 
bezoekt onder andere diverse monumentale kerken, kastelen, molens, landhuizen en ook 
nog een karakteristieke panoven in en rondom Zevenaar. Al deze culturele- en industriële 
erfgoederen uit de Liemers worden hierdoor onder de aandacht van de bezoeker gebracht. 
Op iedere locatie is uitleg over het markante punt aanwezig. De bezoekers worden extra 
gestimuleerd om de locaties te bezoeken, doordat er bij elke locatie aantrekkelijke en 
educatieve activiteiten georganiseerd worden. Inwoners en bezoekers leren zo op een 
laagdrempelige manier de regio en deze mooie traditie kennen. Aan het project werd 
aandacht besteed via kranten, huis-aan-huis bladen, sociale media, radio. Dankzij de 
bijdrage van het Cultuur- en Erfgoedpact kon een paardentram ingezet worden zodat 
mensen die slecht ter been waren ook de route konden beleven.
Genoemd verbeterpunt: geen, volgend jaar een andere route aanbieden om diversiteit van 
het aanbod te behouden voor bezoekers

•    Bereikt publiek: 1.400 
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 0/56 vrijwilligers 
•    Doel: het uitoefenen en promoten van de mooie 

traditie van het Midwinterhoorn blazen in de Liemers 
en mensen tussen kerst en oud en nieuw een 
laagdrempelig en leuk uitje aan te bieden.

•    Samenwerking: Diverse locaties in en rondom 
Zevenaar: oa Filmhuis Zevenaar, Buitengoed De 
Panoven, Landgoed Halsaf, en diverse horeca 
gelegenheden. 

•    Thema’s: cultuureducatie, cultuurparticipatie en 
cultuurtoerisme

•    Link van oplevering: Voor een uitgebreid beeldverslag 
en een video-impressie, zie onze website: http://
www.midwinterhoorntochtzevenaar.nl/ 

”Het geluid van de midwinterhoorn is inmiddels een niet meer weg te 
denken klank in de Liemers.”
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Carnaval is Kunst (eerste editie november 2019 t/m maart 2020)

De Stichting GZK Boemelburcht organiseerde in de periode november 2019 t/m maart 2020 
het project ‘Carnaval is Kunst’ met als doel de jeugd in de gemeente Zevenaar op jonge 
leeftijd te betrekken en kennis te laten maken met alle facetten van het carnaval in de 
Liemers, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van het carnaval in Boemelburcht. 
Op deze wijze draagt het project bij aan de toekomst van het carnavalsleven, een mooie 
traditie in de Liemers. Op 10 december 2019 werd op BS Het Kofschip de aftrap gegeven. Vier 
scholen deden mee. Kunstenaar Edwin van Onna ging met groepen 7 en 8 van de basisschool 
aan de slag. Er werd een educatief programma ontwikkeld, met digitale lesbrief en creatieve 
workshops. In de eerste week werd de geschiedenis van het Carnaval verteld en de volgende 
drie workshop bestonden uit het ontwerpen en bouwen van het carnavalswagentje. 
Met hun eigen carnavalswagentjes deden de leerlingen mee aan de Boemelparade (de 
carnavalsoptocht) in Zevenaar. In de diverse optochten bij en rondom de scholen waren veel 
ouders en opa’s en oma’s aanwezig. Tijdens de Boemelparade op de zondag van het carnaval 
staan zo’n 10.000 tot 15.000 mensen langs de route. Helaas moest de Boemelparade op 23 
februari 2020 door de zware storm die over het land raasde. De cultuurcoördinator zorgde 
voor deelname van de basisscholen. Het project is via huis-aan-huis bladen en sociale media 
onder de aandacht gebracht. Ook kwam Omroep Gelderland filmen in het kader van de 
uitzending ‘Carnaval in Gelderland’. 

Genoemd verbeterpunt: Ons doel voor de volgende keer is om meer scholen aan ons project 
te laten mee doen. Ook gaan we de leerkrachten benaderen om meer te assisteren bij de 
workshops. Daarnaast gaan we de carnavalsverenigingen in Zevenaar benaderen om ervaren 
bouwers te leveren om ook te assisteren.

•    Bereikt publiek: circa 200 
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/7 
•    Doel: Bij de jeugd de geschiedenis van het carnaval 

in de Liemers en Zevenaar bekend maken en hen er 
actief mee aan de slag te laten gaan

•    Samenwerking: Stichting GKZ Boemelburcht, Het 
Element (Edith Elshof) en kunstenaar Edwin van Onna, 
basisscholen in de gemeente Zevenaar: Basisschool 
het Kofschip, Basisschool Lindenhage, Brede School 
St. Martinus en IKC De Tamboerijn

•    Thema’s: cultuureducatie, cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://boemelburcht.nl/

carnaval-is-kunst/ en educatieve werkboek: https://
issuu.com/boemelburcht2/docs/boemelburcht_
boekje_def-converted 
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Carnaval is Kunst (tweede editie nov 2020-maart 2021)

Vanwege de goede ontvangst van de eerste editie van het project ‘Carnaval is Kunst’ werd 
het herhaald. Door Covid19 kon de carnavalstoptocht helaas niet doorgaan, wel vonden de 
workshops plaats op vijf basisscholen, waarbij net als het voorgaande jaar aandacht werd 
besteed aan de geschiedenis van het carnaval in de Liemers en de leerlingen in creatieve 
workshops zelf aan de slag gingen met carnaval door zelf kleine praalwagens te ontwerpen 
en te bouwen. De inbreng van de scholen en de betrokkenheid van ouders was bij de tweede 
editie groter. De leerlingen bouwden 11 carnavalswagens onder begeleiding van kunstenaar 
Edwin van Onna. “Het cultuurgoed doorgeven aan de volgende generatie, dat maakt me super 
trots”, zegt workshopbedenker Edwin van Onna.

Genoemd verbeterpunt: geen. Vanwege Covid-19 kon de optocht helaas niet doorgaan, 
daardoor was het publieksbereik minder groot.

•    Bereikt publiek: 55
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 7/11
•    Doel: Bij de jeugd de geschiedenis van het carnaval 

in de Liemers en Zevenaar bekend maken en hen er 
actief mee aan de slag te laten gaan 

•    Samenwerking: Stichting GKZ Boemelburcht, Het 
Element (Edith Elshof) en kunstenaar Edwin van Onna, 
basisscholen in de gemeente Zevenaar: Basisschool 
het Kofschip, Basisschool Lindenhage, Brede School 
Sint Martinus en IKC De Tamboerijn, Basisschool de 
Bem

•    Thema’s: cultuureducatie en cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://boemelburcht.nl/

carnaval-is-kunst/ en educatieve werkboek: https://
issuu.com/boemelburcht2/docs/boemelburcht_
boekje_def-converted 

 Leerling (12): “Zo’n kar bouwen is leuk, lekker creatief.’’
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Federatieve Schuttersdag Zevenaar (september 2019)

Op zondag 15 september 2019 heeft Schutterij St. Andreas ’t Grieth uit Zevenaar midden 
in het centrum van Zevenaar, de Federatieve Schuttersdag 2019 georganiseerd. Aan 
deze dag hebben 33 schutterijen deelgenomen uit hele Liemers. Tevens is deze dag 
de commissaris van Koning, ingehuldigd als beschermheer van de Gelderse schutterij. 
Op een zonnige dag, werd het een kleurrijk spektakel, waarbij na de officiële opening 
en inhuldiging, de 33 schutterijen in optocht door Zevenaar gingen. Daarna werden er 
verschillenden wedstrijdelementen afgewikkeld; zoals het vendelzwaaien, marjorette-, 
bielemans-, marketenster- en muziekwedstrijden. Bij de verschillende wedstrijden was 
veel publiek aanwezig, die allen genoten van de diverse pracht en praal en uitvoering van 
de wedstrijden. De Federatieve Schuttersdag is het concours waarmee het schuttersjaar 
afgesloten wordt. Vele schutterijen gebruikten deze dag ook als afsluiting van hun 
activiteiten jaar en gezellig samenzijn, met alle andere schutters. In totaal namen 2.000 
schutters deel aan deze zeer geslaagde dag. Aan de Federatieve Schuttersdag is veel 
aandacht besteed in kranten, huis-aan-huis bladen en via websites en sociale media. 
Ook Omroep Gelderland en Moziaiek tv maakten opnames en zonden interviews uit. 
Alle 33 deelnemende Schuttersverenigingen maakten onder hun leden reclame voor het 
evenement via hun eigen media kanalen (website). 
Verbeterpunt: Toch nog iets meer aan PR doen. Nog meer vrijwilligers betrekken, het was 
veel werk voor een betrekkelijk “kleine” groep vrijwilligers

•    Bereikt publiek: circa 10.000 bezoekers
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/170
•    Doel: Inwoners en bezoekers van de Liemers kennis 

laten maken met de schutterswereld via allerlei 
activiteiten in Zevenaar

•    Samenwerking: Schutterij St. Andreas ’t Grieth uit 
Zevenaar en de Gelderse Schutters Federatie

•    Thema’s: cultuureducatie, cultuurparticipatie, 
cultuurtoerisme

•    Link van oplevering: https://www.facebook.com/
FederatiefSchuttersconcoursZevenaar/ 

“Wat mooi dat zoiets moois en groots in het centrum van Zevenaar 
georganiseerd wordt!”
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De schatkamer van de Liemers (2018-2020)

In samenwerking met het Kunstwerk! Liemers Museum en de regiocampagne De Liemers 
Helemaal Goed werden er maandelijks verhalen geschreven en vlogs ontwikkeld binnen 
het project ‘De schatkamer van de Liemers’. De redacteurs maakten hapklare brokjes 
geschiedenis in de vorm van online verhalen en vlogs. Telkens werd er een stukje Liemerse 
geschiedenis vanuit het depot van het Liemers Museum gepresenteerd. Hierbij stonden 
steeds andere objecten uit de collectie van het museum centraal, met bekende en minder 
bekende verhalen over de Liemers. Op deze manier zijn mensen op een laagdrempelige 
manier meegenomen in de geschiedenis van de Liemers, waarbij ze hun eigen woonomgeving 
beter leerden kennen via toegankelijke media als websites, sociale media en youtube. De 
Schatkamer van de Liemers zorgde voor een grote betrokkenheid. De in totaal 29 vlogs 
zijn gemaakt door het lokale bedrijf Geurtsmedia (Sjoerd Geurts) in samenwerking met 
depotbeheerder Chris Kroon van het museum. Zo werd  het depot van het Liemers Museum, 
dat normaal gesloten blijft voor buitenstaanders, steeds weer een stukje opengezet. De 
verhalen brachten de geschiedenis van de Liemers op een moderne en toegankelijke manier 
tot leven. De verhalen en vlogs werden op diverse goed bekeken media gepubliceerd zoals 
Liemersactueel.nl en De Liemers helemaal goed. Vooral op Facebook (meest populair) was 
het enthousiasme van de mensen goed te merken omdat men daar het makkelijkst kan 
reageren op de inhoud.
Genoemd verbeterpunt: Geen. Het enthousiasme van het publiek roept op tot het maken 
van nog meer vlogs over verhalen uit de Liemers, aldus de organisatoren

•    Bereikt publiek: 21.000 (opgeteld bereik van de 
diverse online kanalen waarop de verhalen en vlogs 
gepubliceerd werden)

•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 15/10
•    Doel: Inwoners van de Liemers meer kennis geven 

van hun eigen Liemerse geschiedenis. Waardoor ze 
meer interesse krijgen in hun eigen omgeving en meer 
verbanden kunnen leggen naar de dag van vandaag.

•    Samenwerking: Liemers Museum en regiocampagne 
De Liemers Helemaal Goed, uitvoering door 
Geurtsmedia

•    Thema’s: cultuureducatie, cultuurparticipatie, 
cultuurtoerisme

•    Link van oplevering: playlist vlogs: https://www.
youtube.com/playlist?list=PLYqXnrRO1N4EVUvceYQIyl-
Y4pfaDhC4k  verhalen: https://www.liemersactueel.
nl/onderwerpen/schatkamer-van-de-liemers/ 

Over Gimborn: “Mijn ouders hebben daar gewerkt heul lang gelee…”
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Via15 (2018-2021)

De komst van de nieuwe A15 en de verbreding van de A12 en A15 heeft gevolgen voor het 
landschap, onder meer voor het gebied rond Groessen in de gemeente Duiven. Huizen en 
schuren die decennialang deel uitmaakten van het landschap verdwijnen. De Historische 
Kring Duiven-Groessen-Loo heeft zich ten doel gesteld om de geschiedenis van deze 20 
huizen en de mensen die er woonden te verzamelen, te bewaren en deze toegankelijk te 
maken voor de toekomst. De historische kring ging hiertoe een samenwerking aan met 
diverse partijen, zorgde ervoor dat de inmiddels verdwenen huizen en erven met nieuwe 
technieken als drone, 3D-scans en een 360 graden-camera vastgelegd werden en haalde 
de verhalen op via Oral History techniek bij de mensen die er gewoond, geleefd en gewerkt 
hebben. Er is een website ontwikkeld waar alle beelden en verhalen samenkomen en als een 
historische reis door de tijd kan de bezoeker via punten op de kaart de verdwenen huizen 
en verhalen beleven. Door Covid19 ondervond het project hinder, omdat bijeenkomsten 
met kwetsbare ouderen (verhalen ophalen) en het publiek (covid19 restricties) niet konden 
doorgaan zoals gepland. 
Genoemd verbeterpunt: Door toedoen van de corona perikelen (en de voortgang bij het 
Rijkswaterstaat project ViA15), zijn de activiteiten niet volgens planning verlopen.

•    Bereikt publiek: 30
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 8/50
•    Doel: Een markant deel van de deschiedenis van 

de gemeente Duiven verzamelen, onderzoeken, 
vastleggen en ontsluiten voor het publiek 

•    Samenwerking: Erfgoed Gelderland, Het 
Nieuwe Kader, Immovendi, Samen Impact, 
Rijkswaterstaat, Oral History Werkgroep Gelderland, 
Dorpsraad Groessen, Bewonersoverleg A15 
Groessen, Amateurarcheologie vereniging AWN, 
VideoClubDuiven, 

•    Thema’s: cultuurparticipatie, cultuureducatie
•    Link van oplevering: https://www.hkdgl.nl/index.

php/nieuws/item/236-historische-reis-door-
projectgebied-via15 en https://www.via15.nl/
actueel/1684460.aspx 

“Wat doen jullie mooi en belangrijk werk. Dit had ook bij de Betuwelijn 
gemoeten.”
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Liemers Literair Lentefestival (april 2019)

Het Liemers Literair Lentefestival is een initiatief van de Historische Kring Duiven-Groessen-
Loo (HKDGL) en Koos Wolters van Koos Roadservice in Groessen, georganiseerd door 
P22. Met het eerste Lentefestival (april 2019) willen de organisatoren een nieuwe jaarlijkse 
culturele activiteit op de kalender zetten voor bezoekers vanuit de hele provincie naar de 
Liemers. Een jaarlijkse zomervoorstelling over historie en erfgoed. Tijdens een vijfgangen 
diner gekookt door een chef met Liemerse streekproducten. Onder de fruitbomen dragen 
dichters en spoken word kunstenaars na elke gang voor uit eigen werk. Op het programma 
staan Ingmar Heytze, Vrouwkje Tuinman, Thijs Bisschops, Firma Weijland, een groep 
talenten van Mensen Zeggen Dingen en een fantastische meergangenmaaltijd met Liemerse 
streekgerechten en bijpassende drankjes. Via vier fietsroutes kunnen bezoekers via de app 
Izitravel het festival bereiken terwijl ze onderweg luisteren naar speciaal voor deze ritten 
geschreven gedichten. Voor het festival zijn persberichten verstuurd naar kranten, regionale 
media en de huis-aan-huis bladen. Daarnaast werden er items gemaakt op website en 
sociale media. 
Genoemd verbeterpunt: Het is een buitenactiviteit die bij de promotie last heeft gehad van 
de voorspellingen van slecht weer, daardoor werden er minder kaarten verkocht dan gehoopt 
en moest het programma iets worden ingedikt en kon er minder budget aan pr worden 
besteed dan gehoopt (met name drukwerk).

•    Bereikt publiek: 70
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 10/15
•    Doel: inwoners van de hele provincie naar de Liemers 

trekken met een aansprekend cultureel evenement 
(literair/culinair/muzikaal) 

•    Samenwerking: Historische Kring Duiven Groessen Loo 
P22, Mensen Zeggen Dingen (platform voor poëzie en 
performance)

•    Thema’s: cultuurtoerisme
•    Link van oplevering: https://www.facebook.com/

liemerslentefestival/ 

“Zo mooi dat dit in Groessen plaats vindt. In mijn Groessen! We gaan 
het volgende lentefestival graag bij onze buren, familie en vrienden 
promoten.”
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Liemers Jeugdorkest 15 jaar (juni 2019)

Op zaterdag 1 juni 2019 organiseerde het Liemers Jeugdorkest een jubileumconcert ter 
ere van haar 15-jarige bestaan. Het Liemers Jeugdorkest is opgericht in januari 2004 en 
bestaat uit een groep van 25 enthousiaste muzikanten in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar die 
op projectbasis repeteren o.l.v. dirigent Robert Hootsen. In het Liemers Jeugdorkest zitten 
leerlingen uit de gemeente Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland. Hierbij gaat het 
voornamelijk om leerlingen die muziekles volgen bij de muziekschool en om jeugdleden 
vanuit muziekverenigingen. 

Het orkest heeft 2 à 3 projecten op jaarbasis, waaronder de jaarlijkse Sinterklaas-
voorstellingen in Het Musiater. Het doel van dit jubileumconcert is het vieren van het 15-jarig 
jubileum van het Liemers Jeugdorkest door i.s.m. diverse partijen een jubileumconcert 
te organiseren. Een mooie kans om enerzijds bestaande verbindingen met de leerlingen, 
muziekdocenten, bestaande orkestleden en oud-orkestleden te versterken en anderzijds 
nieuwe verbindingen te maken met Jeugdpopkoor Shake It!, jeugdleden van de 
muziekverenigingen en leerlingen van de basisscholen.

•    Bereikt publiek: 240
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 6/20
•    Doel: Naast het vieren van het jubileum van Liemers 

Jeugdorkest, het versterken van bestaande verbinding 
en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden 
met muziekverenigingen en jeugdpopkoor 

•    Samenwerking: Liemers Jeugdorkest, Kunstwerk! 
Muziekschool, Shake-it!, muziekverenigingen

•    Thema’s: cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://www.facebook.com/

Liemers-Jeugdorkest-1696028297297395/ 

Robert Hootsen: “Hier wordt nog steeds met passie gemusiceerd!”
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Poëtische kaart van Duiven (november 2019)

Op 6 november 2019 werd de Poëtische kaart van Duiven gepresenteerd in de filmzaal 
van de Ogtent te Duiven. Humphrey Ottenhof dorpsdichter van de gemeente Westervoort 
is intiatiefnemer van dit participatie project bij uitstek waar inwoners van Duiven 
bijzondere plekken in de gemeente als uitgangspunt nemen voor het schrijven van een 
gedicht. De betrokkene schrijft een gedicht over zijn/haar relatie tot deze plek. Dat 
kan een herinnering zijn, een speciale emotie, een beschouwing; de thematiek is geheel 
vrij. De gedichten worden op een kaart gepubliceerd in De Liemers Helemaal Goed 
Courant waarmee 36.400 huishoudens in de Liemers werden bereikt. Door het project 
worden mensen zich meer bewust van de eigen omgeving en van de mooie en bijzondere 
plekken die de Liemers en Duiven in het bijzonder rijk is. Tijdens de presentatie lazen de 
dichters voor uit eigen werk. Het project werd goed opgepakt in de media. Er verschenen 
persberichten op diverse platforms en ook Omroep Gelderland besteedde er aandacht 
aan. Men ziet met name kansen voor een boek of andere publicatie waarin de poëtische 
kaarten samenkomen.

•    Bereikt publiek: 36.400 huishoudens
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 1/15
•    Doel: Inwoners van de gemeente Duiven gaan actief 

aan de slag met hun eigen omgeving en schrijven 
een gedicht over een voor hen bijzondere plek in de 
gemeente. Bezoekers van de regio kunnen de plek 
beleven aan de hand van het gedicht

•    Samenwerking: Kunstwerk! Liemers Museum en 
Bibliotheek, De Liemers Helemaal Goed Courant

•    Thema’s: cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: gld.nl/nieuws/2428994/

gedichten-over-bijzondere-plekken-in-duiven  

‘Mensen die dit lezen, kijken met andere ogen naar hun dorp en het zou 
ook verbindend kunnen werken’ Frans Duijf (dichter).
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Gezongen herinneringen (juni 2019)

Op 2 juni 2019 organiseerde Stichting Buitenblik tijdens het Buitenblik festival een 
specifiek programma voor ouderen in de Liemers. En hierbij ouderen een heerlijke 
ochtend te bezorgen waarbij ze genieten van optredens, herinneringen aan vroeger 
ophalen met bekende en aansprekende liedjes, dans, een vleugje musical en een 
theatrale knipoog. Om het speciale programma ook in de zorginstellingen te tonen 
werd een livestreamverbinding gelegd ism studenten van ROC Arnhem. Van te voren 
werd de ideeën getoetst bij zorgcentra in de Liemers. Omdat vervoer cruciaal bleek, 
werden bussen voor personenvervoer en bussen gehandicaptenvervoer ingezet. De 
liedjes van vroeger zijn verzorgd door zangeressen van de Pauwergirls en van Diva 
Dichtbij. Daarnaast hebben dansparen van Vida dans oude dansen laten zien, waarbij 
verschillende ouderen hebben meegedanst. Tevens hebben jongeren van Vaye Musical 
Theater stukjes musical laten zien.
Genoemd verbeterpunt: Onderzoeken hoe de verbinding met alleenstaande ouderen 
beter kan worden gemaakt om het aantal alleenstaande ouderen bij de voorstelling te 
vergroten. De livestream meer promoten en zorgdragen dat de voorbereiding voor het 
volgen van de livestream in de centra goed is voorbereid.

•    Bereikt publiek: 215
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 27/30
•    Doel: Een laagdrempelig en goed toegankelijk (ook 

vanuit de woonkamer van het zorgcentrum) te bekijken 
muziek en dans programma speciaal voor ouderen

•    Samenwerking: ROC Rijn IJssel Arnhem, Vida 
dans, Pauwergirls, Diva Dichtbij, Mikado, Caleidoz, 
Zonnekinderen, diverse zorgcentra uit de Liemers o.a. 
Liemerije Meulenvelden uit Didam, Liemerije Droostate 
uit Duiven, Pleyade Lobede uit Tolkamer, Liemerije 
Meridiaan Westervoort, Pelgromhof Percura uit 
Zevenaar

•    Thema’s: cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://www.buitenblik.nl/6751-2/ 

en https://www.buitenblik.nl/ouderenprogramma/ 
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Lekker struunen en pruuven (augustus 2019)

Inwoners van Zevenaar organiseerden uit eigen initiatief cultuur- en streekmarkten in het 
centrum van Zevenaar met als doel te laten zien wat de Liemers te bieden heeft. In het 
centrum van Zevenaar werd een festival terrein gecreëerd met een openlucht theater en 
streekmarkt met kunstenaars, cultuur, muziek en eten en drinken. Het festivalterrein was 
zo ingericht dat alles en iedereen door elkaar stond en dat iedereen contact met elkaar 
kon maken en de bezoekers konden trakteren op al het moois en lekkers. Alle deelnemers 
kwamen uit de directe omgeving (de Liemers). Er waren demonstraties van dansscholen, 
smartlappen koor, straat theater. Diverse streekproducenten (jam, bier, zuivel, honing e.d.) 
lieten hun waren proeven. De tweede streekmarkt is ook met andere culturen aangevuld 
(Molukse cultuur / Turkse cultuur).
Genoemd verbeterpunt: Aandacht voor bereikbaarheid kramen voor minder mobiele 
bezoekers (scootmobiel). Toevoegen van nog meer beleving zodat het festival nog 
dynamischer wordt. Werken met thema’s. Nav het succes van de eerste editie werden voor 
2020 direct 5 cultuur- en streekmarkten op touw gezet. Deze konden door de restricties 
ivm Covid19 helaas niet doorgaan.

•    Bereikt publiek: circa 10.000 
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 8/100
•    Doel: Inwoners van de Liemers laten kennismaken wat 

lekker en mooi is in en uit de Liemers. Mensen naar 
Zevenaar trekken. Zevenaar als ‘culturele hoofdstad’ 
van de Liemers op de kaart zetten

•    Samenwerking: diverse culturele organisaties, makers, 
winkeliers en horeca gelegenheden werkten samen

•    Thema’s: cultuurparticipatie, cultuurtoerisme
•    Link van oplevering: https://www.facebook.com/

PruuvenEnStruunen/ 

“We wilden een festival neerzetten voor het vitaler, levendiger, 
inspirerender en verrassender maken van Zevenaar als culturele 
hoofdstad van de Liemers, door een verbinding van cultuur, kunst, 
kunstnijverheid en streekproducten”, aldus organisatoren. 
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100-jarig jubileum St. Gregorius Giesbeek (Muziekfeest Paulusschool)

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Fanfare St. Gregorius Giesbeek 
organiseerde de Fanfare allerlei publieksactiviteiten, zo werden er een jubileumconcert 
georganiseerd, een film over de geschiedenis van de fanfare gemaakt en een cd met 
‘Hoogtepunten uit 100 jaar Gregorius’ uitgegeven. De fanfare organiseerde daarnaast 
ook een Muziekfeest voor alle kinderen (groep 1 t/m 8) van de Paulusschool in Giesbeek. 
Iedere groep krijgt zijn eigen taak/activiteit. Er worden kleurplaten ingekleurd, 
instrumenten geknutseld en muziekstukken ingestudeerd die te maken hebben met 
dieren. Ieder klas heeft dus zijn eigen dier en muziekstuk. Aan het eind van het project 
komen al deze dieren (en dus alle kinderen) samen om samen met de muzikanten van 
Gregorius het muziekstuk ‘A View at the Zoo’ te spelen voor elkaar en voor hun (groot)
ouders als publiek. We sluiten af met een gezamenlijk lied ‘Muziek is voor iedereen!’ Dit 
lied krijgen alle kinderen al een week of 4 van te voren in de klas zodat ze dit al kunnen 
oefenen met hun meesters en juffen.

•    Bereikt publiek: circa 800 (200 leerlingen van de 
Basisschool inclusief ouders en grootouders)

•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 7/25
•    Doel: (Fanfare) Muziek onder de aandacht brengen bij 

alle kinderen van de basisschool in Giesbeek
•    Samenwerking: Basisschool ‘Paulusschool’ Giesbeek, 

Kunstwerk! Muziekschool Zevenaar, Stichting 
Culturele Zaal Giesbeek

•    Thema’s: cultuureducatie en cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://www.stgregoriusgiesbeek.

nl/jubileumjaar-st-gregorius/ en https://youtu.
be/8HgUf8to_Mg
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Coöperatieve Veiling Zevenaar (november 2021)

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar nam in 2019 het initiatief tot het onderzoeken 
van de geschiedenis van de Coöperatieve Veiling Zevenaar met als doel een documentaire 
en lesprogramma te maken over de veiling die een belangrijke rol speelde in de Liemers om 
zo inwoners en de jeugd kennis te laten maken met deze bijzondere geschiedenis van de 
Liemers en Zevenaar. De veiling begon in 1918 als N.V. en ging in de 50-er jaren over in een 
coöperatie van tuinders. In 1987 werd er voor de laatste keer geveild in het veilinggebouw in 
Zevenaar. In deze veiling werden producten geveild uit de wijde omgeving van Zevenaar. Telers 
die aan de veiling leverden zaten behalve in Zevenaar onder andere ook in Ooij, Groessen, 
Oud-Zevenaar, Herwen, Aerdt, Lobith, Tolkamer, Pannerden, Duiven, Westervoort, Didam, 
Beek, Loil en Wehl. Vrijwilliger Marjolein Bultena-van Gorkum voerde het onderzoek uit en 
interviewde betrokkenen en deskundigen. Ze bezocht archieven en verzamelde documentatie 
en foto’s, vervolgens werden betrokkenen voor de camera geïnterviewd. Het project 
ondervond hinder van Covid19 maar kon uiteindelijk eind 2021 in kleinere filmvertoningen in 
Filmhuis Zevenaar aan het publiek getoond worden. De documentaire werd goed opgepakt in 
de pers, ook De Gelderlander schreef er een artikel over. Het publiek was erg onder de indruk 
van de film. Het educatieve lespakket werd goed ontvangen door scholen. Ook hier was er 
door Corona wel enige hinder vanwege de verhoogde werkdruk bij de docenten.

•Genoemd verbeterpunt: Minder laten afleiden door omgeving, meer focus op resultaat.

•    Bereikt publiek: 1.200
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 8/47
•    Doel: Het maken van een documentaire over de 

voormalige groenten- en fruit veiling in Zevenaar 
en de mensen die ervoor teelden, er werkten en er 
kochten. Daarnaast een educatief programma maken 
voor de hoogste klassen basisscholen in de regio over 
diezelfde veiling.

•    Samenwerking: Videoclub Duiven, Telersvereniging De 
Liemers, Filmhuis Zevenaar, Turmac Cultuurfabriek, 
Element

•    Thema’s: cultuureducatie
•    Link van oplevering: educatief project: https://youtu.

be/X65GDUy4h4M en trailer van film: https://youtu.
be/vwSBp4colYI 

Bultena: “Mijn neefje wist niet eens dat Zevenaar een veiling had. De jeugd 
daarover vertellen was meteen een doel voor mij.”
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Voorstelling ‘Dag mama!’  
komt naar Zevenaar

DO-IT Automatisering
Bieslook 2e, Didam
0316 - 294 111

sepTember 2019

Apetito
Maaltijdvoorziening
0316 243 202

Van Keulen Vastgoed - Verhuur
Pannerdenseweg 3a, Zevenaar
06 - 20 799 434

Op dinsdag 12 november, musiater, 14:00 uur & 19:00 uur. Ontvangst  

om 13 uur met koffie. en na afloop napraten bij de borrel vanaf 21 uur. 

Wat als je het even niet meer 
weet. Of je nu zorg nodig hebt of 
zorg geeft...
‘Dag mama’ gaat over een vrouw, die 
zichzelf aan het verliezen is. met de 
brandende vraag voor dochter hoe daar-
mee om te gaan. Het stuk speelt zich af 
in de nieuwe leefomgeving van moeder: 
haar kamertje in het ver pleeg huis. Hier 
moeten de werelden van moeder, doch-
ter en zorgprofes sional samenkomen. 
Dit blijkt niet een voudig. De voorstelling 
Dag mama! is opgebouwd uit muziek-
theater, een lezing en workshop. Het 
totale pro gram ma duurt drie uur waar-
bij bezoekers op indringende wijze er-
varen wat demen tie met hen doet hoe 
zij hier zelf het beste mee om kunnen 
gaan. meer informatie:  
http://oudwordenmetzorg.nl/dagmama

Voor wie?
De voorstelling is voor mantelzorgers, 
vrijwilligers, professionals en samen-
werkingspartners, die wonen of werken 
in Zevenaar. specifieke doelgroepen die 
we met de voorstelling willen bereiken 
zijn: deelnemers aan de dagbesteding 
van Caleidoz (of hun mantelzorgers), 
bezoekers van het Alzheimer Café, deel-
nemers aan de cursus Dementie en 
muziek, mensen met dementie en 
mantelzorgers en zorg- en welzijns-
professionals in Zevenaar. 

Oorspronkelijk idee van de 
Werkgroep Alzheimer en 
Dementie Keten De Liemers
In 2018 kwam de werkgroep Alzheimer 
met het plan om de voorstelling Dag 
mama! in de Alzheimerweek van 2019 
naar Zevenaar te halen. Het idee ont-
stond bij de werkgroep om meer kennis 
over dementie te delen en mensen over 
dit thema bij elkaar te brengen. Dit idee 
sluit ook aan bij dingen die cliënten en 

(hun) mantelzorgers belangrijk vinden. 
Dat bleek eind oktober bij een cliënt-
dialoog, georganiseerd door Keten 
Dementie De Liemers. Uit deze bijeen-
komst kwam een grote oogst aan infor-
matie. belangrijke punten voor hen zijn: 
informatie over de gevolgen van de-
men tie voor het leven, informatie over 
ondersteuning en regelzaken, aandacht 
voor de niet-pluis fase. en daarnaast het 
betrekken van de kring van mensen om 
de persoon met dementie en tot slot  
het erkennen en begrip hebben voor de 
mantelzorger. Caleidoz pakt het daarom 
nu op. 
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grotere groep. Omgaan en leven met 
verlies of beperkingen is een belangrijk 
maatschappelijk thema. en dat thema 
wordt steeds belangrijker als je naar 
deze getallen kijkt. 

maatschappelijke 
opdracht Caleidoz
Caleidoz vindt dit thema belangrijk 
vanwege haar maatschappelijke op-
dracht. Caleidoz heeft als doel activi-
teiten in Zevenaar te realiseren, die 
problemen signaleren, preventief 
werken en tot ontmoeting leiden. Daar-
mee zit deze voorstelling in het hart 
van onze missie en visie. Caleidoz wil 
bijdragen aan de vrijheid en eigen heid 
van mensen in Zevenaar. Caleidoz staat 
daarbij voor de combinatie van plezier 
en preventie.

De voorstelling helpt  
bij Leren door te beleven
“Wanneer je gedragingen begrijpt, 
stress kunt verminderen en (optimaal) 
contact kunt maken, is er nog zoveel 
mogelijk – dr. David blom.” Dit citaat 
komt van een van de makers van Dag 
mama! De voorstelling helpt ons alle-
maal om met dementie om te gaan, 
erom te lachten en het mee te beleven. 
Door middel van de prachtige muziek 
en levensechte scenes kruipt u in de 
huid van de mens met dementie. U be-
leeft én begrijpt als nooit tevoren wat 
de ziekte met hem of haar doet. niet 
eerder kwam u zo dichtbij. met onze 
selectie van inzichten en handvatten 
uit psychologie en hersenkunde kunt  
u vervolgens het béste geven. Zodat  
het leven met dementie zoveel moge-
lijk een gelukkig leven kan zijn.  
Voor iedereen. Wilt u voorinschrijven 
voor deze voorstellingen en kaarten 
bestellen mail Anneke Hendriks, a.
hendriks@caleidoz.nl o.v.v. het aantal 
kaarten en tijdstip van de voorstelling 
14 of 19 uur.

Dag Mama! Regie Gerard Evers,  
Muziek Misha Blom

Waarom deze voorstelling  
in Zevenaar?
In nederland hebben 270.000 mensen 
een vorm van Alzheimer. In Zevenaar 
woonden in 2018 ruim 750 mensen met 
dementie. naar verwachting groeit dit 
aantal naar 980 in 2025. en verder naar 
1200 in 2030. (bron: Alzheimer neder-
land). Daarnaast ervaren ruim 650.000 
mensen in nederland beperkingen als 
gevolg van hersenletsel. Dat is nog een 

“Omgaan met dementie is ook 

omgaan met jezelf. Daarom 

vergroot ‘Dag mama’ niet enkel 

uw begrip voor de mens met 

dementie, maar ook voor uw 

eigen reacties in de omgang. 

Hoe beter je hiermee kunt 

omgaan,  hoe meer je kunt 

betekenen, voor de mens met 

dementie én voor elkaar”
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Datum tijD activiteit
 mAAnDAg
Wekelijks 09:00 Gymnastiek, De Maatjes
Wekelijks 09:20 Yoga groep 1
Wekelijks 10:00 Fietsen met Geert
Wekelijks 10:00  Medipoint (tot 12:00 uur) 

Steenhuizen
Wekelijks 10:00  Sport-/speluitleen (tot 16:00 uur) 

Steenhuizen
Wekelijks 10:00 Koffieuurtje
16 10:00  St. Netw. Zevenaar chronisch 

ziek/gehandicapt
Wekelijks 10:30 Yoga groep 2
Wekelijks 13:30 Kaarten maken
Wekelijks 13:30 Biljarten (competitie)
Wekelijks 13:30 Computersoos
Wekelijks 14:30 Zwemmen Lentebad (MBVO)

 DInsDAg 
Wekelijks 09:00 Gymnastiek, Ons Huis 
3,17 09:30 Sjoelen 
Wekelijks 09:30 Schildersoos, Steenhuizen
3 10:00 NAH Breincafé, Steenhuizen
Wekelijks 10:00 FF bakkie doen, Steenhuizen
Wekelijks 10:00 Gymnastiek
Wekelijks 11:00 Gymnastiek
10,24 12:00  Samen Eten, De Borg Babberich
3,17 12:30 Open Tafel, De Meent Angerlo
3,17 12:30 Samen aan Tafel, Thoen & Thans
Wekelijks 13:30 Computersoos
3 14:00 Bingo BOZ
24 14:00 Bingo
10,24 14:30 Soos 65 plus, Ons Huis
Wekelijks 18:00  De KoOkpot, Steenhuizen 

(opgeven via receptie@caleidoz.nl 
of T. 243204)

24 19:30 Alzheimercafé

 WOensDAg
Wekelijks 09:00 Gymnastiek, De Maatjes 
Wekelijks 09:15 Praathuis Caleidoz, Steenhuizen
Wekelijks 09:30 Schaken
Wekelijks 10:00 Gymnastiek, De Maatjes
11 10:00 Geheugenspreekuur GGNet
Wekelijks 10:00 Crea Bezig, Steenhuizen 
Wekelijks 10:00  Medipoint (tot 12:00 uur), 

Steenhuizen 
Wekelijks 10:00 Bowlen, de Griethse Poort 
Wekelijks 11:00 Yoga groep 1, De Maatjes 
Wekelijks 12:15 Yoga groep 2, De Maatjes 
Wekelijks 12:15 Open Tafel
4,18 13.00 Scootmobieltoer
Wekelijks 13.30 Biljarten (competitie)
Wekelijks 13.30 Computersoos
Wekelijks 13.45 Darten
11,25 14:00 Repair Café, Steenhuizen 

 DOnDerDAg
Wekelijks 09:30 Welfarewerk
Wekelijks 10:00 Huiskamer Selamat Datang
Wekelijks 10:00 FF bakkie doen, Steenhuizen 6
Wekelijks 10:00  Medipoint (tot 12:00 uur) 

Steenhuizen
Wekelijks 10:00  Sport-/speluitleen (tot 16:00 uur) 

Steenhuizen
Wekelijks 10:30 Gymnastiek, Ons Huis
Wekelijks 10:30 Prikpost Rijnstate (tot 11:15 uur)
Wekelijks 12:15 Open Tafel, De Maatjes
Wekelijks 13:15 Gymnastiek, Pelgromhof
Wekelijks 13:30 Crea Bezig, Steenhuizen
Wekelijks 13:45 Klaverjasdrive
Wekelijks 16:00  Samen Sportief, bewegen/eten, 

Heerenmäten 4 
(aanmelden samensportief@
deliemersbreedtesport.nl)

12,26 17:00  Samen eten, De Brede Blik, 
Giesbeek 

Wekelijks 19:00 Repetitie Hooge Bongert koor 
Wekelijks 19:30  De Bordspellenfanaat, 

Steenhuizen

 VrIjDAg
Wekelijks 08:00 Pedicure op afspr. (0314) 652000
Wekelijks 09:00 Tai Chi
Wekelijks 09:30 Engelse les, Steenhuizen
Wekelijks 10:00 Dagbesteding, De Maatjes
Wekelijks 10:30 Tai Chi
Wekelijks 10:30 Gymnastiek, Ons Huis
Wekelijks 11:30 Gymnastiek, De Borg Babberich
Wekelijks 13:30 Bridge
   
 ZATerDAg 
Wekelijks 12:45 Open Tafel
14,28 13:30 Koersbal

Agenda Caleidoz
De activiteiten zijn op De Hooge Bongert,  
tenzij anders vermeld.

samen met onze bevlogen vrijwilligers 
bieden we allerlei activiteiten en diensten 
aan. meer informatie vindt u op  
www.caleidoz.nl.

Voorstelling ‘Dag, Mama!’ (november 2019)

Stichting Caleidoz haalde de professionele voorstelling ‘Dag mama’ naar de Liemers 
met als achterliggende gedachte dat de voorstelling kan bijdragen aan de kennis over 
en het begrip voor dementie. De voorstellig gaat over een vrouw, die zichzelf aan het 
verliezen is in dementie. Met de brandende vraag voor haar dochter hoe daarmee om 
te gaan. De voorstelling is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en 
samenwerkingspartners, die wonen of werken in de Liemers en specifiek Zevenaar. 

De voorstelling Dag mama! is opgebouwd uit muziektheater, een lezing en workshop. Het 
totale programma duurde drie uur waarbij bezoekers op indringende wijze ervoeren wat 
dementie met hen doet hoe zij hier zelf het beste mee om kunnen gaan.

•   Bereikt publiek: 495
•   Betrokken professionals/vrijwilligers: 100/69
•    Doel: Caleidoz heeft als doel activiteiten in Zevenaar 

te realiseren, die problemen signaleren, preventief 
werken en tot ontmoeting leiden. Daarmee zit deze 
voorstelling in het hart van deze missie en visie. Met 
behulp van een theatervoorstelling kan problematiek 
beleefbaar (voelbaar) worden gemaakt.

•    Samenwerking: Keten Dementie, Pleyade, RIBW, 
Mantelzorg Zevenaar, Wonen bij September, Alzheimer 
Nederland Keten, Nova zorg en welzijn, Hulp in 
Gelderland

•   Thema’s: cultuurparticipatie en cultuureducatie
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Aan de Boemel (oktober 2021)

Op initiatief van de Stichting Vrienden van Carnaval in Boemelburcht is in samenwerking 
met jonge filmmaker Paul Haans en producent Sasha Wensveen uit Westervoort een 
documentaire gemaakt over Carnaval in Zevenaar. Muziek hierbij is gemaakt door 
muziekband Retteketet uit Zevenaar. Allerlei mensen uit de carnavalswereld komen aan 
het woord. Het varieert van de eerste Stadsprins van Boemelburcht, diverse verenigingen, 
Burgemeester van Zevenaar tot aan de carnavalsvierders in de zaal. Alle geïnterviewden 
werkten belangeloos mee aan de documentaire. 
Genoemd verbeterpunt: COVID19 maakte het lastig om activiteiten met het publiek in te 
plannen, dat leverde een vertraging op van bijna 2 jaar. Uiteindelijk werd gekozen voor een 
spreiding van de filmvertoningen en kon eea toch doorgaan. Dit was best lastig om mee 
om te gaan.

•    Bereikt publiek: 1552
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 10/50
•    Doel: “Om te laten zien aan alle mensen in de Liemers 

wat Carnaval echt betekent”
•    Samenwerking: Kunstwerk! Musiater, De Retteketet 

Showband, CV De Griethreejers, CV De Nachtuulen, 
CV Paljas, CV De Toetenburgers, diverse verenigingen, 
gemeente Zevenaar, Proeflokaal de Wittenburg, Café 
Zaal de Buitenmolen.

•    Thema’s: cultuureducatie, cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://buutengewoon.nl/film/ 

en film: https://youtu.be/WnUt8yl3foU (1.082 keer 
bekeken)

“Carnaval is vier dagen feest, maar carnaval is ook vrienden zijn door dik 
en dun. Samen feesten, samen huilen.” Eric Boschman 
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Kunstwerk ‘Poort van Duiven’ (2019-2021)

Kunstenaar Maarten van der Geest bedacht samen met inwoners van de gemeente 
Duiven dit kunstwerk dat dé poort van Duiven moet worden. Het kunstwerk is een stalen 
frame van ruim 8 meter hoog met daarin zeven figuren, die symbool staan voor Duiven, 
Groessen en Loo. Zo beeldt een vrachtwagen de logistiek uit, is er een peer voor de 
fruitteelt in Groessen en een hart voor de inclusieve samenleving. Ruim 800 inwoners van 
de gemeente dachten mee over de te kiezen thema’s voor het kunstwerk. 500 leerlingen 
van Duivense basisscholen maakten tekeningen van deze thema’s. De tekeningen zijn door 
Van der Geest ter inspiratie gebruikt. Door Covid-19 werd het project enigszins vertraagd. 
Het kunstwerk werd uiteindelijk feestelijk geopend op 17 september 2021 met dans door 
Johannes Swabaa-Events. Het project werd heel goed opgepakt in de media. Er werd 
aandacht aan gegeven door De Gelderlander en er verscheen een item op TV Gelderland 
en in het Jeugdjournaal.
Genoemd verbeterpunt: “Niet meer zo ongelooflijk veel tijd hoeven besteden aan 
draagvlak en het bij elkaar krijgen van het benodigde geld. Overigens: wel veel mensen 
ontmoet, ermee samengewerkt en heel veel er van opgestoken.”

•    Bereikt publiek: 1.500
•   Betrokken professionals/vrijwilligers: 50/0
•    Doel: Een kunstwerk te maken dat het verhaal van de 

gemeente Duiven vertelt en voor en door inwoners is 
gemaakt

•    Samenwerking: MKB Duiven, Kunstadviescommissie 
Gemeente Duiven, Gebroeders Slegers, Basisscholen 
Duiven.

•    Thema’s: cultuurparticipatie, cultuureducatie en 
cultuurtoerisme

•    Link van oplevering: https://www.facebook.com/
PoortvanDuiven 

“Een kunstwerk neer te zetten voor en door inwoners van Duiven, dat was 
mijn droom”, Maarten van der Geest
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100-jarig Jubileum OBK 2020 (2021)

De Fanfare ‘Oefening Baart Kunst’ uit Westervoort bestond in 2020 100 jaar. In het 
kader van dit prachtige jubileum organiseerde de Fanfare diverse publieksactiviteiten, 
waaronder een receptie, diverse concerten en een publicatie over de geschiedenis van 
de 100-jarige muziekvereniging. Op zaterdag 10 juli 2021 vond het jeugdconcert ‘Ben je 
helemaal beToeterd’ plaats, speciaal georganiseerd voor groep 6 en 7 van alle basisscholen 
in Westervoort. Tweehonderd leerlingen zongen, dansten en speelden mee. Eén van de 
hoogtepunten is het stuk ‘van Toeten noch Blazen’ waarbij een verteller de kinderen 
meeneemt langs alle instrumenten van het Fanfareorkest. Daarnaast werd een groot 
jubileumconcert gehouden in zalencentrum De Wieleman door de Fanfare OBK, samen met 
oud-leden en oud-dirigenten. Daarnaast werd er onderzoek gedaan naar de geschiedenis 
van de Fanfare en werd er een publicatie “OBK, 100 jaar muziek in Westervoort” gemaakt die 
uitgedeeld werd onder de leden.
Genoemd verbeterpunt: De publieksactiviteiten stonden gepland in 2020 maar konden door 
Covid19 pas een jaar later worden uitgevoerd, dit was zwaar voor alle betrokkenen, maar de 
organisatie is blij dat het uiteindelijk toch gelukt is

•    Bereikt publiek: 1.000
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/45
•    Doel: Stimuleren van Meer Muziek in de klas, opdat 

alle kinderen in hun jeugd in aanraking komen met 
muziek en het vieren van het 100 jarige jubileum

•    Samenwerking: Sports Planet in Westervoort, 
Basisschool De Brug, 

•    Thema’s: cultuurparticipatie en cultuureducatie
•    Link van oplevering: https://www.obk-westervoort.

nl/jubileum/programma/ en https://www.facebook.
com/fanfare.obkhonderdjaar en https://youtu.be/
THF7jnnK1hs 



66  |  Cultuur- en Erfgoedpact Liemers

Poëtische Kaart van Zevenaar (2020)

In 2020 werd de Poëtische Kaart van Zevenaar gepubliceerd. Een vervolg op de vorige 
succesvolle poëzieprojecten voor en door inwoners van de Liemers van stadsdichter 
Humphrey Ottenhof. De Liemers wordt in dit project letterlijk poëtisch op de kaart gezet. 
Er is een kaart van de gemeente ontwikkeld met daarop cijfers die corresponderen met 
de genummerde gedichten die op de kaart staan. Zestien amateur dichters kozen een 
plek in hun eigen woonomgeving die voor hen een speciale betekenis hebben, om er 
een gedicht over te schrijven, onder begeleiding van Ottenhof. Op deze manier krijgen 
bezoekers speciale informatie over plekken in de Liemers die ze nog niet kennen en 
komen ze daarnaast in aanraking met poëzie. Zo ontstaat op een cultureel-kunstzinnige 
wijze een vorm van city marketing. Het project werd goed opgepakt door provinciale, 
regionale en lokale media. 
Genoemd verbeterpunt: geen. De meerwaarde van het project zit er volgens de 
organisator daarin dat de aandacht voor poëzie breed is aangetrokken. Er wordt door 
lezers volop gereageerd, zeker ook naar de gedichtenschrijvers.  De schrijvers kregen 
opeens een groot podium en werden veel gelezen. Deze aandacht kan hen stimuleren 
verder te gaan met dichten. Mensen die gedichten lazen of hoorden herkenden de 
plekken uit de gedichten en keken er ineens anders naar.

•    Bereikt publiek: 34.200 huishoudens
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/20
•    Doel: Inwoners van de gemeente Zevenaar gaan actief 

aan de slag met hun eigen omgeving en schrijven 
een gedicht over een voor hen bijzondere plek in de 
gemeente. Bezoekers van de regio kunnen de plek 
beleven aan de hand van het gedicht

•    Samenwerking: Vormgever I’m Storm
•    Thema’s: De poëtische kaart is een typisch 

participatieproject. Inwoners worden opgeroepen hun 
gedichten te maken en in te zenden en deze voor te 
dragen aan het publiek. Cultuurtoerisme

“Inwoners laten hun hart spreken over hun favoriete plek 
  in de gemeente Zevenaar”
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Circado (Op tijd boven water) oktober 2020

Hoe gingen onze voorvaderen om met het water in de rivieren? Wat deden de bewoners 
van Loffna (Leuffen, het buurtschap bij Groessen) toen de dijken braken? Hierover maken 
componist Eef van Breen, schrijfster Renée van Marissing, Vera Galesev (geluidseffecten), 
Kirsten Robben (regie) en productiebureau P22 een muziek- en theaterwandeling, waaraan 
iedereen kan meedoen. Meer dan honderd bewoners van de Liemers werken aan de productie 
mee. In een muziek- en theaterwandeling van twee uur loopt de bezoeker langs plaatsen 
die allemaal een kant van het thema ‘thuis’ laten zien. In de Liemers hebben mensen vaak 
hun spullen moeten pakken, hun huis moeten verlaten om het ergens anders, al dan niet in 
hetzelfde gebied, weer op te bouwen. Dat geldt zowel voor het verleden (het verdronken 
dorp Leuffen), het heden (langs de Betuweroute) als de toekomst (de nieuwe snelweg A15). 
Langs de route die voorzien is van een audio tour via de app Izitravel staan muzikanten en 
zijn er theatervoorstellingen. Meer dan 450 mensen uit de Liemers doen op 3 en 4 oktober 
2020 steeds in kleine groepen mensen mee aan de wandeling, die verspreid over enkele dagen 
gelopen kan worden. Het project verbindt geschiedenis met het heden en brengt dat op een 
muzikale en theatrale manier in beeld en nog Coronaproof ook!

•    Bereikt publiek: 450
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 6/100
•    Doel: Mensen verbinden met hun eigen 

woonomgeving, het landschap en de geschiedenis 
ervan, mensen aantrekken om naar de mooie regio 
te komen en de geschiedenis en het landschap 
beleefbaar te maken

•    Samenwerking: Popkoor Repeat, Zangkoor Inbetween, 
Klanken uit de wijk, diverse inwoners (muziek, theater, 
gidsen) uit Groessen en de Liemers  

•    Thema’s: cultuurparticipatie en cultuurtoerisme
•    Link van oplevering: https://circado.nl/ en trailer: 

https://youtu.be/o6tJnnqNa4A (246 

“Dit was er een, zo’n uniek event waarvan je later zegt, ja, ik was er bij”, 
Nicole Lieve 
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Escaperoute ‘Lodewijk in de Liemers’ (april t/m oktober 2020)

De escaperoute Lodewijk in de Liemers is door vakspecialisten uit het Liemerse onderwijs 
opgezet voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het Basis Onderwijs en klas 1 van het Voortgezet 
Onderwijs met als doel jongeren in de Liemers spelenderwijs in contact brengen met de 
Liemerse geschiedenis en de vorming van het Liemerse landschap in de periode van 1500 
– 1700. Omdat op school komen vertellen door de implicaties van Covid-19 niet mogelijk 
is, zetten de organisatoren het speelse online leermiddel in van een escaperoute. Hierbij 
wordt een koppeling gelegd naar het al eerder ontwikkelde educatieve hulpmiddel van 
de Canon van de Liemers waarin de hoogtepunten van de Liemerse geschiedenis worden 
verteld. De escaperoute werd in deze pactperiode bijna 2000 keer gebruikt. Uiteindelijk 
deden er 34 basisscholen mee en 8 locaties van het voortgezet onderwijs verspreid over 
de hele Liemers, waarbij 672 leerlingen de speurtocht helemaal invulden en het formulier 
verzonden. Na afloop van de escaperoute werden de leerlingen bevraagd via een enquête. 
Uit de resultaten bleek duidelijk dat ze nieuwe dingen hadden geleerd over de geschiedenis 
en de ontwikkeling van het landschap in de Liemers. De leerlingen waren erg enthousiast. 
Ze beoordeelden de escaperoute overwegend met: ‘heel leuk’ en ‘leuk’. Ook de docenten 
waren lovend en sturen aan op herhaling van het project en de gekozen onderwijsmethode, 
met nieuwe thema’s die kenmerken zijn voor de Liemers.
Genoemd verbeterpunt: lessen duren gemiddeld 50 minuten, daarvoor bleek de 
escaperoute net te lang. Om het aantal werk- en ontwikkeluren te reduceren, kan 
ondersteuning worden gezocht door bijvoorbeeld een samenwerking met Pabo-studenten 
of HAN studenten aan te gaan.  

•    Bereikt publiek: circa 1.906
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 25/50
•    Doel: Op een toegankelijke en nieuwe manier 

jongeren in de Liemers meer leren over hun eigen 
regio met behulp van nieuwe online (coronproof) 
instrumenten. Docenten meer kennis laten maken 
met online leermiddelen zoals de canon en nieuwe 
vormen van geschiedenisonderwijs.

•    Samenwerking: Centraal Bureau Quadraam, Candea 
College, Liemers Museum, IKC Innerwaard & 
Zonnekinderen, Combinatiefunctionarissen

•    Thema’s: cultuureducatie en cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: www.levenindeliemers.nl/

escaperoute en promotie filmpje: www.youtube.com/
watch?v=uvn951VGTro&feature=youtu.be 

“De escaperoute was ontzettend leuk en leerzaam. Het zit echt heel goed 
in elkaar. De kinderen waren heel betrokken! ”
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Canon van Westervoort (april 2021)

Op zaterdag zaterdag 10 april 2021 werd het boek de Canon van Westervoort officieel 
overhandigd aan de burgmeester van Westervoort, uit de handen van leerlingen van de 
Westervoortse basisscholen. De geschiedenis van Westervoort wordt in tien tijdvakken 
verteld, aansluitend op het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Onderwerpen die belicht 
worden zijn onder andere het ontstaan van het dorp (nederzetting) tussen de rivieren, 
de verhalen rondom Werenfried, de belangrijke handelsroute met het achterland en de 
Heerlijkheid Westervoort onder bestuur van de heren van Bergh. Ook het hertogdom Gelre, 
de Liemerse regio en de 20e eeuwse rol van Westervoort als groeikern passeren de revue. 
Op elke bladzijde is de tekst ook in het Westervoorts De educatieve vertaling van de canon 
zou eerst op de scholen plaatsvinden, maar vanwege Covid-19 werd deze omgezet naar een 
online presentatie met quiz voor de leerlingen. Deze werd goed ontvangen door jong en 
oud. 
Genoemd verbeterpunt: Niets, er is met veel plezier aan het project gewerkt

•    Bereikt publiek: circa 500
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 2/15
•    Doel: Inwoners van Westervoort jong en oud kennis 

laten maken met de geschiedenis van Westervoort en 
het Westervoortse dialect

•    Samenwerking: dialec-club, Historische Kring 
Westervoort, combinatiefunctionaris, Liemers 
Museum, basisscholen Westervoort

•    Thema’s: cultuureducatie
•    Link van oplevering: boek https://hkwestervoort.nl/

hkwestervoort/product/?de-canon-van-westervoort- 
quiz: http://hkwestervoort.nl/canon-quiz/ 

“We zijn wel een klein dorpje, maar hebben best veel bereikt. Zo willen 
we de leerlingen meegeven wat bijvoorbeeld Napoleon voor ons heeft 
betekend. Wij vonden het geweldig om in het boek een link te leggen met 
zo’n groot figuur uit de geschiedenis”, Willem Vlijm
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Kleur en samenklank (Canon Zevenaar) 2021

Met het boek Kleur en Samenklank werpen we samen met de historicus en schrijver Leen 
den Besten, een blik in de geschiedenis van ‘het stedeke’ Zevenaar en de omliggende dorpen 
Aerdt, Angerlo, Babberich, Giesbeek, Herwen, Lathum, Lobith, Oud-Zevenaar, Pannerden, 
Spijk en Tolkamer. Aan de orde komen o.a. het ontstaan van het landschap, de ontwikkeling 
van de plaatsen door de eeuwen, het kerkelijk leven, reizen en vervoer de eeuwen door, de 
invloed van de rivieren op het landschap en het leven van de bevolking, de middelen van 
bestaan in de loop van de tijd, sociale zorg, gezondheidszorg en onderwijs en tenslotte het 
samengaan van de dorpen en het stadje. In samenwerking met Cultuurhistorische Vereniging 
Zevenaar en de combinatiefunctionarissen wordt naast deze omvangrijke publicatie het 
thema ‘Werken op een steenfabriek’ (een kenmerkend onderdeel van de geschiedenis van 
Zevenaar) uitgewerkt tot educatief lesprogramma voor groep 7/8 van de basisscholen in 
de Liemers. Leerlingen krijgen eerst een introductieles op school en daarna een praktijkles 
tijdens een bezoek aan Buitengoed De Panoven. 
Genoemd verbeterpunt: Geen. Covid-19 maakte bezoek aan de Panoven en aan scholen 
voor het educatieve programma vrijwel onmogelijk. Al werd het lespakket met enthousiasme 
ontvangen, scholen hebben nog geen ruimte gevonden om de lessen te kunnen inplannen. 
Ontwikkelkans: het Gelderse educatie platform Reizen in de Tijd is geïnteresseerd in de les 
om deze op het platform te plaatsen, op die manier kan het bij nog meer basisscholen ook 
buiten de Liemers onder de aandacht gebracht worden.

•    Bereikt publiek: 100
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/5
•    Doel: De geschiedenis van Zevenaar en de omliggende 

dorpen onderzoeken en beschrijven, opdat men het 
heden en elkaar en het heden beter begrijpt en een 
stukje van deze geschiedenis op een actieve manier 
overbrengen bij de jeugd

•    Samenwerking: Cultuurhistorische vereniging 
Zevenaar, Buitengoed de Panoven,  Liemers Museum, 
Combinatiefunctionarissen, Erfgoed Gelderland

•    Thema’s: cultuureducatie
•    Link van oplevering: https://www.cvz7aar.nl/index.

php/nl/kleur-en-samenklank-een-blik-in-de-
geschiedenis-van-de-gemeente-zevenaar 

“Wil je je medemens begrijpen, dan moet je iets weten over de herkomst van 
de ander. Het verleden is een onontkoombaar geheel van verleden-heden-
toekomst.”, Leen den Besten 
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Klinkerweg (oktober 2020)

Met de productie Klinkerweg heeft de jonge Liemerse componiste Eva Buenk, in 
samenwerking met Noa Helder (scenograaf) en Dick Hesselink (producent) in Corona-tijd 
een serie innovatieve en opvallende voorstellingen ontwikkeld op een voor de Liemers 
kenmerkende historische locatie Buitengoed De Panoven in Zevenaar. Het verbinden van de 
locatie, amateur-muzikanten uit de regio, professionele musici en muziek die niet alledaags 
is, was een doel op zich. Binnen de thema’s verlies en wederopbouw liet Buenk het publiek 
participeren in de voorstellingen. Verder was het een doel om erfgoed te verbinden met 
moderne muziek. De restricties rondom Covid19 waren uitgangspunt voor het componeren 
en uit elkaar plaatsen van de musici en bezoekers. Door 7 voorstellingen te programmeren 
konden er ondanks restricties toch veel bezoekers naar de productie komen kijken. De 
voorstelling begint met een tocht over het terrein van De Panoven waarbij verschillende 
geluiden te horen zijn. Het tweede deel is een requiem gespeeld door drie solisten. Daarna 
begint de wederopbouw en heeft het publiek invloed op de gespeelde klanken. Hierdoor 
was elke opvoering uniek. Er werden meer dan 120 mensen bereikt en van de overgrote 
meerderheid kwamen zeer positieve reacties. Er zijn daarnaast in totaal 30 bakstenen 
beschilderd met als thema ‘verlies’. Eén zijde werd beschilderd door 20 ouderen uit Lobith in 
samenwerking met Caleidosz Dagbesteding. Hierbij zijn veel verhalen over persoonlijk verlies 
opgetekend. Deze verhalen zijn samen met de reeds beschilderde bakstenen naar basisschool 
’t Kofschip in Zevenaar gegaan, waar Eva Beunk, de componiste, twee lessen heeft gegeven 
over verlies en de verhalen van de ouderen. Het project werd goed opgepakt in provinciale, 
regionale en lokale media.
Genoemd verbeterpunt: De volgende keer zouden we meer voorbereidingstijd willen 
nemen, maar dat was deze keer ook niet mogelijk wegens de corona-perikelen. Ook hadden 
we achteraf graag gezien dat er vanuit de pers meer belangstelling was geweest voor de 
voorstellingen zelf. Een recensie in de pers hadden we graag gezien. De volgende keer zullen 
we sterker proberen kunstrecensenten te interesseren voor onze productie.

•    Bereikt publiek: circa 120 bezoekers van de 
voorstellingen

•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 5/7
•    Doel: Vernieuwende muziekvoorstellingen ontwikkelen 

vanuit de 1,5 meter maatschappij op maat gemaakt 
voor een in de Liemers kenmerkende historische 
locatie, waarbij amateur musici en professionele 
musici uit de Liemers samenwerken en het publiek 
participeert

•    Samenwerking: Buitengoed de Panoven Zevenaar, 
Dagbesteding Caleidoz Lobith, Basisschool ’t Kofschip, 
Gildehuis Lobith

•    Thema’s: cultuurparticipatie, cultuurtoerisme
•    Link van oplevering: https://www.opwacht.nl/

klinkerweg/ filmregistratie https://youtu.be/
DvXvVpSJXzc (140 weergaven)
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Buitenblik: Lief Alternatief (2020)

Al alternatief voor het muziek en theater festival dat mei 2020 niet door kon gaan 
vanwege de Corona crisis bedacht de Stichting het “online LIEF alternatief”. Op de pagina 
van Buitenblik staan optredens van artiesten die op het festival zouden optreden voor 
kwetsbare groepen in de Liemerse samenleving: verpleeghuisbewoners, alleenstaande 
zelfstandig wonende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Sommige 
artiesten hebben speciaal voor deze pagina een nieuw optreden opgenomen. Daarnaast 
zijn er toepasselijke filmpjes op geplaatst van voorgaande festivaledities, zoals de opname 
van het programma ‘Gezongen Herinneringen’, het ouderenprogramma van 2019. Het doel 
is het bieden van amusement en het bestrijden van het eenzaamheidsvirus. De Stichting 
heeft er ook voor gezorgd dat het amusement op 15 USB-sticks is gezet en deze zijn 
verspreid onder diverse zorginstellingen en zorgorganisaties in de Liemers, zodat deze in 
de huiskamers getoond kon worden. De Buitenblik-liedjes kunnen worden afgespeeld op 
het grote scherm in de recreatieruimte. De activiteitenbegeleider kan zelf een geschikt 
moment kiezen. Op diverse manieren is het Lief Alternatief onder de aandacht gebracht, 
oa met affiches en spandoeken, een speciale nieuwsbrief etc. In de kranten werd het ook 
goed opgepakt. 

•    Bereikt publiek: circa 2.000 weergave van het online 
amusement

•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 2/10
•    Doel: Een online  en thuis of in het verzorgingshuis 

te bekijken alternatief bieden van het muziek en 
theaterfestival Buitenblik, om kwetsbare doelgroep 
zoals eenzamere ouderen een hart onder de riem te 
steken 

•    Samenwerking: Verpleeghuis Liemerije Zevenaar 
(7 locaties), Pleyade (4 locaties), Zorgorganisatie 
September (1 locatie), Percurazorg (1 locatie), De 
Liemers Helemaal Goed Courant, Buitenblik, Radio 
Mozaïek, diverse artiesten

•    Thema’s: cultuurparticipatie
•    Link van oplevering: https://www.buitenblik.

nl/lief-alternatief/  en https://www.facebook.
com/468946786480693/videos/1137199633298698/ 

,,Als de ouderen niet naar ons kunnen komen, dan komen we 
naar hen toe”, Eddie van Huet.
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Oost-Gelders Streektaaldictee (2021)

Op donderdag 11 november 2021 vond het Oost-Gelders Streektaal Dictee plaats in 
Hummelo. Het dictee bestaat uit twee teksten, de één in het Achterhoeks dialect, de 
ander in het Liemers en staat vol met bijzondere dialectwoorden. Zo beten deelnemers 
zich vorig jaar nog stuk op woorden als hussekonte, toetvinke, piäöntjes, knozzen en 
pannevöggele. Aan het einde van de avond worden de winnaars bekend gemaakt in de 
categoriën Ni-jkommers en Olde Winnaars. Het dictee is bedoeld om de mooie streektaal 
in ere te houden. En dan niet alleen het praten, maar ook het schrijven ervan. 

De WALD-spelling wordt aangehouden en de belangrijkste regel bij het maken van het 
dictee is goed luisteren naar de uitspraak van de voorlezers. Streektaalband Goed Volk 
verzorgt het muzikale gedeelte. Het dictee wordt gemaakt door een team van dialect-
specialisten. In het dictee komen actuele onderwerpen aan bod om te laten zien dat 
dialect niet oubollig is.
Genoemd verbeterpunt: door COVID-19 waren er veel afzeggingen, ook was er weinig 
jeugd.  De organisatoren wil met dat laatste graag veranderen en gaat zich daarover 
buigen.

•    Bereikt publiek: 60
•    Betrokken professionals/vrijwilligers: 3/6
•    Doel: Streektaal in ere houden. Het bekend maken 

en houden van de Liemerse streektaal, zowel het 
gesproken als het geschreven woord door deelnemers 
zelf aan de slag te laten gaan met de Achterhoekse en 
Liemerse streektaal

•    Samenwerking: Erfgoedcentrum Achterhoek & 
Liemers 

•    Thema’s: cultuurparticipatie en cultuureducatie
•    Link van oplevering: http://streektaaldictee.nl/ 

“Effen schrieven: ik von ’t weer ’n onmundeg mooien dictee-aovend.”
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•    Spreek een vergaderfrequentie met de stuurgroep en coördinator 
van het pact af die niet te hoog ligt, zodat afdoende uren overblijven 
voor coördinatie en uitvoering van taken en werkzaamheden. 

•    Zorg voor een heldere financiële administratie bij de penvoerder 
van het pact en een afzonderlijke boekstaat. Richt dit van te voren 
in en leg afspraken omtrent betaalprocedure en -termijn vast is 
samenspraak met de medewerkers van de financiële afdeling.

•    Blijf sturen op realistische en uitvoerbare projecten, met sluitende 
begrotingen en helder omschreven resultaten, maar versimpel waar 
mogelijk het aanvraagproces voor projectaanvragers nog verder. 

•    Spreek een vaste termijn af waarbinnen een aanvraag beoordeeld 
wordt (gehonoreerd of afgewezen).

•    Maak de verantwoording voor aanvragers– met name het financiële 
gedeelte – waar mogelijk nog simpeler, mits de verplichte 
verantwoordingeisen van de provincie dit toelaten.

•    Zet voor een volgend Cultuur- en Erfgoedpact periode zeker weer 
in op een stimuleringsbudget voor kleinere projecten, omdat 
dit tot de ontwikkeling en uitvoering van vele mooie kleinere 
initiatieven leidt en nieuwe, bovensectorale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden. 
 

•    Het bottom-up ophalen van ideeën bij inwoners voor culturele 
projecten in de Liemers werkt heel goed. Geef vervolgens 
een professionele projectleider de taak het project te leiden, 
in samenspraak met de  “ideeën-aandrager”. Een gevoeld 
eigenaarschap van projecten is noodzakelijk voor het welslagen van 
het project en de slagvaardigheid binnen het project. 

•    Zet organisaties in hun kracht en geef ze die taken/projecten 
waar ze goed in zijn. Het is voor een welzijnsorganisatie niet 
vanzelfsprekend om culturele projecten te organiseren zonder 
kennis van zaken en het benodigde culturele netwerk. En vice 
versa is het voor culturele organisaties niet vanzelfsprekend om 
kwetsbare doelgroepen te begeleiden. Er is een kansrijke verbinding 
te leggen tussen beide sectoren, mits de organisaties dát mogen 
doen waar ze goed in zijn.

•    Ruim voldoende managementuren in voor de coördinator van het 
pact en de projectleiders, zodat er voldoende sturing kan worden 
aangebracht. 

•    Zorg voor een helder mandaat van de coördinator van het pact 
door af te spreken over welke zaken deze zelfstandig kan beslissen, 
zonder overleg te moeten plegen met de stuurgroep. 

Samenvatting van aanbevelingen 



Cultuur- en Erfgoedpact Liemers  |  75   

Voor een volgend pact is het advies om te kiezen voor een kleiner 
aantal “grote deelprojecten”. Dit maakt de urenspanning voor de 
coördinator van het pact minder groot in het geval van wisselingen 
van projectleiders of andere onvoorziene calamiteiten zoals 
COVID-19 en het maakt het uitvoeringsbudget voor de projectleiders 
van de deelprojecten groter. 

•    Afhankelijk van het aantal gemeentes dat meedoet met een volgend 
Cultuur- en Erfgoedpact en het beschikbare budget, zou ervoor 
gekozen kunnen worden om het beschikbare budget voor de 
Stimuleringsbudget op te hogen. Het heeft als voordeel dat het 
pact makkelijker kan inspelen op de actualiteit en ontwikkeling 
rondom COVID19 waarvan de consequenties voor het komende jaar 
nog moeilijk te voorspellen voor het ontwikkelen van activiteiten. 
Bovendien ben je bij de aanvragen bij het stimuleringsbudget altijd 
verzekerd van een betrokken eigenaar van het projectidee en 
daarmee van goedlopende, zelfredzame projecten die weinig sturing 
nodig hebben vanuit de coördinator van het pact.

•    Probeer of er meer verbinding kan ontstaan van de cultuursector 
met toerisme, wellicht door collega’s van de andere sectoren/
domeinen aan te haken.
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