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Presentatie programma themajaar 1572 – geboorte van Nederland
Steenwijk ging 20 juli 450 jaar terug in
de tijd tijdens het eerste Vestingfeest.
Verschillende organisaties bundelden
de krachten en organiseerden een
gevarieerd programma.
Burgemeester Rob Bats gaf om 11.00
uur op de Markt het startsein voor de
activiteiten die in Steenwijkerland
plaatsvinden in het kader van de
viering van ‘1572 - De Geboorte van
Nederland’.
Krachten zijn gebundeld
Het eerste Vestingfeest ging terug naar de 16de eeuw, ten tijde van Johan van den Kornput en de
Spaanse belegering. Op initiatief van Steenwijk Vestingstad is dit samen met de Scutterie van Sint
Clemens, Steenwijks Ontzet, Stadsmuseum Steenwijk, Stadsgidsen, Torenwachters en Historische
Vereniging Steenwijk georganiseerd. Voor de overige activiteiten binnen het themajaar 1572-2022
is er ook samengewerkt met alle musea en historische verenigingen in de hele gemeente. Zij
presenteren gezamenlijk een fietskaart waarop “Spaanse sporen” zijn gebundeld. Deze fietskaart
is vanaf 20 juli gratis verkrijgbaar bij de deelnemende musea in de gemeente. Naast
stadswandelingen met gids door Steenwijk zijn er later deze zomer ook wandelingen door Blokzijl
en Vollenhove. Het complete programma met alle data en mogelijkheid om aan te melden is te
vinden op www.steenwijkerland.nl/1572.

De Anne Beeltje Cultuurprijs
kandidaten voordragen kan weer
De Lionsclub Steenwijk en de
gemeente Steenwijkerland stelden
de prijs in als eerbetoon aan de in
2008 overleden wethouder cultuur
van Steenwijkerland, Anne Beeltje.
Eens in de twee jaar wordt de prijs
uitgereikt aan een persoon of groep
die op bijzondere wijze het
culturele leven van Steenwijkerland
heeft verrijkt en daarmee sterk
verbonden is.
©Wilbert Bijzitter

Het gaat om culturele prestaties op het gebied van de beeldende kunst en podiumkunsten (toneel,
muziek, dans). Door Corona is de vorige uitreiking komen te vervallen. Wim Hey, Claartje van
Dokkum, Theatergroep Sjeu, Jan Toor en Han Evers wonnen in het verleden de prestigieuze Anne
Beeltje Cultuurprijs.
De jury bestaat uit de kunstkenners: Marian Sprenkeler, Folkert Jellesma en beeldend kunstenaar
Harm Prinsen. De jury maakt een keuze uit de voorgedragen kandidaten. Iedereen kan kandidaten
voordragen.
Laat voor 15 augustus weten waarom uw favoriet zou moeten winnen
Deze kandidaatstelling met een motivatie kunt u mailen naar annebeeltjecultuurprijs@gmail.com
of per post sturen aan de juryvoorzitter: de heer F.Jellesma, Oosterhoek 25, 8334 RD Tuk.
De prijs bedraagt € 2.000,- en een oorkonde. Pia en Anne Beeltje, kinderen van wijlen de heer Anne
Beeltje, hebben voor de winnaar een schaal laten ontwerpen. De prijs zal worden uitgereikt tijdens
de openingsavond van Kopje Cultuur in september 2022.

Vrijwilligersmarkt: ontmoeten, verbinden, versterken

De vrijwilligersmarkt brengt vraag en aanbod samen. Het is een ontmoetingsplek waar mooie
verbindingen tot stand komen. Steenwijkerlandse organisaties die met vrijwilligers werken,
kunnen er netwerken en zichzelf presenteren. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, zien
wat er zoal aan vrijwilligerswerk mogelijk is in Steenwijkerland. Op naar mooie matches!
De kunst en cultuur sector kan zich ook aanmelden
Organisaties in het werkveld kunst en cultuur kunnen zich vanaf nu ook aanmelden. Bent u op
zoek naar nieuwe vrijwilligers? Stuur dan een mail naar p.bierma@sociaalwerkdekop.nl of bel
0521-745080. Er is een maximum aantal plekken, dus meld u snel aan.
Wilt u in de mail de volgende informatie zetten?
- naam contactpersoon en organisatie
- telefoonnummer en mailadres
- klus waarvoor u een vrijwilliger zoekt
Vrijwilligersprijs
Tijdens de vrijwilligersmarkt kunnen vrijwilligers worden aangemeld voor de Overijsselse
Vrijwilligersprijs. Deze prijs wordt uitgereikt op de dag van de vrijwilliger. Kent u iemand die een
extra pluim verdient, dan kunt u deze vrijwilliger (met motivatie) aanmelden. De werkgroep
maakt een keus uit de voorgedragen vrijwilligers.

Programma Open Monumentendag 10 september
Alle monumenten die hebben aangegeven deel te
nemen op 10 september in Steenwijkerland staan
op de website van open monumenten dag.
De komende weken worden de laatste activiteiten
toegevoegd. Neem alvast een kijkje om u voor te
bereiden op deze bijzondere dag!

Uitagenda
In Steenwijkerland worden deze zomer weer veel evenementen
georganiseerd. In de gezamenlijke Uitagenda voor de hele
gemeente staan alle grote en kleine evenementen. Deze informatie
is ook gekoppeld aan de nieuwe Weerribben-Wieden app. Staat uw
evenement er nog niet bij? Aanmelden kan gratis via
https://www.visitweerribbenwieden.com/evenement-aanmelden/

Subsidie ‘frisse start’
Het weer op gang komen na Corona, is niet voor iedere organisatie even makkelijk. Daarom wil de
gemeente de helpende hand bieden. Speciaal daarvoor is de subsidieregeling ‘Frisse start’ in het
leven geroepen waar zowel maatschappelijke organisaties als inwoners een beroep op kunnen
doen.
Op 15 februari heeft het college van B&W besloten om
de termijn van de regeling Frisse Start te verlengen.
Activiteiten kunnen nu tot en met 31 december 2022
georganiseerd worden.
Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten
waarbij ‘elkaar ontmoeten en het vergroten van binding en betrokkenheid’ centraal staat. Dat
kunnen activiteiten zijn op buurt- of wijkniveau óf bijvoorbeeld activiteiten voor vrijwilligers bij
maatschappelijke organisaties.
Meer informatie en aanvragen
Op de gemeentelijke website staan de spelregels en kunt u de subsidie ook direct aanvragen.

De Startversneller voor cultuurondernemers uit Overijssel
Met dit programma ondersteunt de provincie Overijssel startende cultuurondernemers. Met
behulp van een businesscoach, ondernemersscans en 4 intervisiebijeenkomsten met andere
startende ondernemers:
•
•
•
•

Worden ondernemersvaardigheden verbeterd;
Wordt uw dienst of product beter geprofileerd;
Krijgt u meer inzicht in marktstrategie;
Maakt u dus meer kans om uw onderneming succesvol te laten zijn!

Investering
Benut u het programma optimaal, dan is uw investering slechts € 250,- en neemt de kans op een
succesvolle onderneming toe. Zodat u over 5 jaar nog steeds lekker creatief aan het ondernemen
bent in uw vakgebied!
Meer informatie
De Startversneller is een onderdeel van het
Cultuurprogramma Overijssel. Op de website
https://www.destartversneller.nl/cultuur/ staat meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Cursus ‘Succesvol vrijwilligers werven’
Vrijwilligers werven en houden is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat geldt voor meerdere
functies in een vrijwilligersorganisatie. Van bestuurszetels tot organisatie talent en enthousiaste
inzet tijdens de activiteiten.

Meerdere verenigingen in verschillende sectoren (sport, cultuur en welzijn) zijn op zoek naar meer
vrijwilligers. Daarom organiseert Sociaal Werk De Kop, in samenwerking met de gemeente
Steenwijkerland, de cursus ‘Succesvol vrijwilligers werven’.
De cursus is gebaseerd op een persoonsgerichte werving van vrijwilligers. De werkwijze heeft in
de praktijk keer op keer geleid tot succesvolle resultaten. Zoals vergroting van de vrijwilligerspool,
invullen bestuursfuncties, etc. Inmiddels hebben ruim 1100 verenigingen in heel Nederland de
methode met succes toegepast.
Uitnodiging informatieavond
Vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland
zijn van harte welkom op de informatieavond,
waar wordt uitgelegd hoe de methode tot meer
vrijwilligers kan leiden. Aan het eind van de
avond kan worden ingeschreven voor de cursus
van twee avonden. Zowel de informatieavond
als de cursus wordt kosteloos aangeboden.
De informatieavond vindt plaats op maandag 26 september in De Buze, Oostwijkstraat 110 in
Steenwijk van 19.30 tot 21.15 uur.
Aanmelden kan tot en met 22 augustus
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar cultuurmakelaar@steenwijkerland.nl
Vermeld hierbij de naam van de organisatie, contactpersoon, mailadres en telefoonnummer.

Lezingen KUNST in de openbare ruimte
Op initiatief van de Commissie Beeldende
Kunst Steenwijkerland en in samenwerking
met Rabo Theater de Meenthe wordt een
serie lezingen over KUNST in de openbare
ruimte georganiseerd.
Gerenommeerde kunstenaars zijn
uitgenodigd, die allen zowel nationaal als
internationaal werken en een lange staat
van dienst hebben.
Titia Ex - The Art of Light
De reeks begint met het werk van Titia Ex.
Zij heeft tientallen, spraakmakende,
grootschalige, lichtkunstwerken in de
openbare ruimte op haar naam staan.
Waaronder de internationaal bekroonde lichtsculptuur Dolmen Light in de Hondsrug tunnel in
Emmen (2015). Diverse werken reizen door de hele wereld. De interactieve lichtsculptuur Flower
of the Universe, was bijvoorbeeld in het ACC in Zuid-Korea (2020) te zien.

Iedere maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief. Wilt u zelf iets delen via deze nieuwsbrief of
een oproep plaatsen? Stuur uw bericht naar kunstencultuur@steenwijkerland.nl. Ook aanmelden
en afmelden voor de nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar dit adres.

