
C U LT U U R  T I J D E N S  C O R O N A : 

N E T  E V E N  A N D E R S , M A A R  N I E T  M I N D E R  M O O I !

De cultuurkeet. Het was de bedoeling dat u, en iedereen in de gemeente, deze keet fysiek kon bezoeken om kennis te

maken met kunst en cultuur bij u om de hoek, en vooral ook om ideeën zelf te delen! Dat zit er, vanwege de

coronacrisis, helaas even niet in. Daarom brengen de cultuurcoaches van de gemeente de cultuurkeet digitaal bij u in de

mailbox. In deze cultuurkeet nieuwsbrief vindt u informatie over maatregelen voor ondernemers en willen we u

inspireren met prachtige culturele ideeën in deze roerige tijden. En we stellen onszelf graag even voor. U kunt voor al

uw culturele vragen bij ons terecht. En: deelt u uw mooiste ideeën met ons?

CULTUURKEET NIEUWSBRIEF EDITIE 1-2020

Kent u iemand die de digitale Cultuurkeet moet ontvangen,

heeft u tips of vragen, een culturele nieuwtje of wilt u een mooi

initiatief onder de aandacht brengen? De digitale Cultuurkeet

wordt voor en door u gemaakt. Doet u ook mee?

Mail cultuurkeet@tynaarlo.nl

PS U wilt deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? We vinden

het jammer dat u gaat. Stuur ons even per mail een reactie.

mailto:cultuurkeet@tynaarlo.nl


Daar zit u dan…Thuis, althans, het

overgrote deel van u.

Het zijn bijzondere tijden, waarin we met

elkaar bijzondere besluiten moeten nemen.

Wie had gedacht dat de hele culturele sector

op slot zou gaan? Ik denk dat niemand op dit

moment overziet hoe groot de schade zal zijn.

Als college van burgemeester en wethouders

proberen we zoveel mogelijk te doen om de

culturele sector te ondersteunen. Ook in onze

gemeente zien we veel mooie, culturele

initiatieven en dat is nu hard nodig. De hulp

die aan elkaar wordt geboden is

hartverwarmend. Onze cultuurcoaches Gea

Jonker en Frits Colenbrander maken

regelmatig een nieuwsbrief voor het culturele

veld. Bedoeld om te informeren, maar ook als

klankbord. Heeft u vragen of opmerkingen,

stuur dan vooral een mail naar de

cultuurcoaches.

Namens het college van burgemeester

en wethouders,

Oetra Gopal

wethouder kunst & cultuur 

Gemeente Tynaarlo

EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn Gea Jonker en Frits

Colenbrander, cultuurcoaches van

de gemeente Tynaarlo. Het

aanspreekpunt op het gebied van

cultuur in relatie tot leefbaarheid

en sociale inclusie en het

ondersteunen van culturele

inwonersinitiatieven. De komende

tijd zullen we u door middel van

deze nieuwsbrief informeren. Als u

informatie, tips of vragen heeft,

een mooie foto of een verhaal wilt

delen? Stuur ons vooral een mail.

Voor meer informatie, check ook

www.tynaarlo.nl/cultuur/cultuurco

aches

TIPS VOOR CULTURELE

ONDERNEMERS

De maatregelen die de overheid op

advies van het RIVM heeft

genomen om verspreiding van het

coronavirus tegen te gaan, hebben

de culturele sector bijna volledig

tot stilstand gebracht. De culturele

sector wordt hard geraakt door

alle maatregelen. Zowel de

landelijke overheid als de gemeente

hebben diverse maatregelen

getroffen om ondernemers en

zzp’ers te helpen. Meer informatie

vindt u op:

https://www.tynaarlo.nl/coronaviru

s/informatie-voor-ondernemers

Heeft u nog vragen of

opmerkingen? Bel of mail ons! Wij

helpen u graag verder op weg.

http://www.tynaarlo.nl/cultuur/cultuurcoaches
https://www.tynaarlo.nl/coronavirus/informatie-voor-ondernemers


Tussen Kunst & Quarantaine 
Instagram @tussenkunstenquarantaine

Voor als je thuiswerkt en de 

muren op je afkomen. 

1. Kies een kunstwerk uit een 

boek/tijdschrift/krant of print een 

afbeelding.

2. Gebruik alle attributen die je in 

je eigen huis kunt vinden.

3. Maak nu het kunstwerk na.

4. Plaats het voorbeeld ernaast. 

5. Maak een foto en stuur jouw 

kunstwerk per mail naar ons op, 

wij maken er een mooie 

compilatie van voor de volgende 

nieuwsbrief.

PS je kunt jouw kunstwerk ook in 

de vensterbank zetten, dan 

kunnen de buren en de postbode 

ook meegenieten

Kinderen in de 

gemeente Tynaarlo 

vermaken zich met 

‘Berenjacht’

door Tom Meijers | apr 2, 

2020 | De Krant van 

Tynaarlo

Fynn en Aimée Smilde uit 

Eelde gingen fietsen en 

vermaakten zich prima 

met de berenjacht. En 

uiteindelijk stond de 

teller van broer en zus op 

26 beren. Meer info op 

de Facebookpagina 

Berenjacht in NL.

HANGT U OOK DE  VLAG UIT 

OP 13 APRIL? 

Dit jaar zou het een groot feest moeten

worden. 75 jaar vrijheid. Vanwege het

coronavirus is deze herdenking afgelast.

"Juist nu we vrijheid willen vieren,

beperkt het coronavirus ons in onze

vrijheid", zo wordt gesteld. Daarom

vragen de 4 en 5 mei comités aan

inwoners om de vlag op 13 april uit te

hangen als blijk van waardering aan

onze bevrijders.

Burgemeester van Tynaarlo, Marcel

Thijsen, steunt de actie. "Ook in de

uitzonderlijke situatie waarin we ons nu

bevinden, is het belangrijk om stil te

staan bij oorlog, vrede en vrijheid. Op

deze manier

zien we dat

we ook op

afstand

met elkaar

verbonden

zijn".

Hoe om te gaan met

het onbekende?
Kunstenaars, verhalenvertellers en

musici weten hoe je omgaat met

het onbekende. Het niet-weten is

voor hen bekend terrein. Hoe

zouden we in deze tijd van hun

expertise gebruik kunnen maken?

Hoe vinden we de twijfelruimte en

delen we onze gevoelens op

plekken waar ook stiltes kunnen

vallen? En ten slotte: hoe

beantwoorden we de grootste

vraag die nu relevant wordt,

namelijk: hoe blijven wij overeind

nu onze maatschappij wankelt?

Hoe ga jij cultureel met alle

maatregelen om? Schilder jij,

maak je een lief gedicht of plaats je

een mooie foto op Facebook, zing

je een lied of schrijf je een brief?

Laat ons weten wat jij doet om de

wereld een stukje mooier te

maken. Stuur de mooiste foto van

jouw initiatief per mail en wij

maken een mooie compilatie in de

volgende digitale Cultuurkeet

Nieuwsbrief 
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