
C U LT U U R : 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 culturele ondernemers en willen we

u inspireren met prachtige culturele ideeën in deze roerige tijden. U kunt voor al uw culturele vragen bij ons terecht.

CULTUURKEET NIEUWSBRIEF EDITIE 2-2020

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 uw reactie

naar de cultuurcoaches Gea Jonker en Frits Colenbrander

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


Cultuur+Ondernemen.nl is hét

digitale kenniscentrum voor

ondernemerschap in de cultuursector.

De gevolgen van de coronacrisis

worden ook voor de cultuursector

steeds duidelijker. Als kunstenaar, maker

of culturele organisatie heb je nu

waarschijnlijk plots te maken met

allerlei vraagstukken die je in je normale

bedrijfsvoering niet zo snel zou

tegenkomen. Meer informatie vindt u

op:

https://www.cultuur-ondernemen.nl/faq-

corona-cultuur-en-ondernemen

en

https://www.cultuur-

ondernemen.nl/corona-

dossier?gclid=EAIaIQobChMIrb73vY7t6

AIVy-

R3Ch2GGg9PEAAYASAAEgLlkfD_BwE

Tips voor culturele

ondernemers. De gevolgen van

het Coronavirus raken veel

ondernemers. De Rijksoverheid

en gemeenten nemen maatregelen

om ondernemers te helpen. Meer

informatie vindt u op:

https://www.tynaarlo.nl/coronavir

us/informatie-voor-ondernemers

Heeft u verder vragen of

opmerkingen? Bel of mail ons! Wij

helpen u graag verder op weg.

Minister Van Engelshoven (Cultuur) is 

blij met het extra geld voor deze 

sector. “Cultuur doet ertoe. Juist in deze 

tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: 

om troost, afleiding en hoop te bieden.”

Aanvullende ondersteuning voor 

culturele sector Nieuwsbericht | 15-

04-2020 | Het kabinet stelt 300 miljoen 

euro extra beschikbaar voor de 

culturele sector. Met deze steun 

worden culturele instellingen die van 

vitaal belang zijn voor de sector, door 

de financieel zware eerste maanden 

van de coronacrisis heen geholpen. 

Meer informatie vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nie

uws/2020/04/15/aanvullende-

ondersteuning-voor-culturele-sector

https://www.cultuur-ondernemen.nl/faq-corona-cultuur-en-ondernemen
https://www.cultuur-ondernemen.nl/corona-dossier?gclid=EAIaIQobChMIrb73vY7t6AIVy-R3Ch2GGg9PEAAYASAAEgLlkfD_BwE
https://www.tynaarlo.nl/coronavirus/informatie-voor-ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/aanvullende-ondersteuning-voor-culturele-sector


Tussen kunst & Quarantaine

Max (11) en Loes (8), de

kleinkinderen van Jannes Buiter,

hebben de “Vrouw met parasol

gedraaid naar links” (1886) van de

Franse kunstschilder Claude

Monet uitgebeeld.

Welkom in de

zwerfboeken

caravan inYde

Roelof en Els

Nijenhuis, Brink 2 in

Yde hebben een

caravan omgebouwd

tot mini bieb. Een

superleuk initiatief. Je

kunt een boek

meenemen, lezen of

ruilen en legt in ruil

een boek terug.

CULTURELE PARELTJES ONDERWEG
Houd vol!

Ons leven speelt

zich, in ieder geval

tot 20 mei, zoveel

mogelijk op onze

eigen vierkante

meter af.

Maar wat mis ik het om de prachtige culturele

pareltjes van onze gemeente te bezoeken. En wat

had ik ook al graag een bezoek aan de fysieke

Cultuurkeet gebracht! Tot dat weer mogelijk is, zou

ik cultureel ondernemers en cultuurliefhebbers

graag oproepen om alvast na te denken over het

bezoek aan een museum, galerie, muziekschool enz.

in de 1,5 meter samenleving. Hoe gaat dat eruitzien

en wat is haalbaar? Zodat we straks, áls we weer op

bezoek mogen komen, dat zo veilig mogelijk kunnen

doen. Houd vol en vast tot snel!

Oetra Gopal, wethouder Cultuur.



DE CULTUURKEET IN DE GEMEENTE TYNAARLO

De – nu nog gele – container arriveert (1).

Cultuurcoach Frits Colenbrander en klussenier

Dick Gerritsen (2) uit Donderen plaatsten een

nieuw slot in de deur. Urban Artist Dikkie Knap

maakte samen met de jongeren van #Jong Tynaarlo

(3) van de buitenkant de container een heus

kunstwerk.

Ook aan het interieur wordt gewerkt.

Robin Ottens uit Yde (5) heeft de stoelen in

vrolijke kleuren geschilderd en Freddie Postema

uit Vries (6) heeft het tafelblad voor zijn rekening

genomen. Robin en Freddie werken allebei bij de

Koninklijke Visio De Brink in Vries en zitten nu

noodgedwongen thuis. Gelukkig kunnen de

mannen zich thuis ook redden met kwast en verf.

Het is – met anderhalve

meter afstand –

gelukt om het

meubilair van

de Cultuurkeet

op te halen.

3

Ben je ook zo benieuwd naar het

concept van de Cultuurkeet van

de gemeente Tynaarlo? Hier

alvast een tipje van de sluier

opgelicht. De Cultuurkeet is

bedoeld voor iedereen. Een

laagdrempelig en bereikbaar

portal in de wijk. Met

verschillende soorten activiteiten

om mensen te bewegen mee te

doen zowel als aanbieder,

deelnemer en bezoeker van

culturele activiteiten. Het was de

bedoeling dat u medio april de

Cultuurkeet fysiek kon bezoeken,

met een aanbod van kunst en

cultuur bij u om de hoek. Dat zit

er, vanwege de coronacrisis,

helaas even niet in. Geniet hier

alvast van de preview ‘Van

container naar Cultuurkeet…”

5.                             6.  1.                      2.

Check de Cultuurkeet 

https://www.linkedin.com

/posts/gea-jonker-

327320135_jongtynaarlo-

gemeentetynaarlo-

activity-

6658641081451720704-

48w3



Veertig vlaggen om samen

te herdenken in Eelde-

Paterswolde Op 13 april, de

dag waarop Eelde en

Paterswolde werden bevrijd,

werden op de rotonde aan de

Hoofdweg en de Burgemeester

Legroweg de slachtoffers van de

Tweede Wereldoorlog herdacht

en de bevrijding gevierd met een

vlagmonument. Dit tijdelijke

monument was een idee van

inwoner Peter Tholen.

2020- 75 JAAR VRIJHEID GEMEENTE TYNAARLO

In 2020 is het 75 jaar geleden dat in Nederland een einde aan de Tweede

Wereldoorlog kwam. Het zou een jaar van herdenken en vieren als nooit tevoren moeten

worden. Met een programma voor jong en oud, van concerten tot wandeltochten, van

herdenkingen tot exposities. Vanwege de afgekondigde maatregelen om verspreiding van het

coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn alle activiteiten tot 1 september afgelast. Na 75 jaar

zien we zo opnieuw, weliswaar door een heel andere oorzaak, onze vrijheden ingeperkt. De 4 en 5

mei comités proberen via allerlei initiatieven om toch aandacht te schenken aan dit bijzondere jaar.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Tynaarlo:

https://www.tynaarlo.nl/75-jaar-vrijheid/programma

UITGELICHT –Wandelboekje "Langs de verhalen”

Een boekje met dertien verhalen gemaakt op basis van feiten, 

ondersteund door beelden, in het kader van 75 jaar bevrijding in april 

2020. Een initiatief van de Historische Vereniging Ol Eel, het 

Herdenkingscomité Eelde en Vertelgenootschap Een dorp vol verhalen. 

Lezend, wandelend of fietsend langs memorabele plekken. Via een QR-

code kunt u ter plekke luisteren naar de verhalen. Met een ‘toegift’ van 

burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo, waarin hij een 

verbinding legt tussen het verleden en het heden. 

https://www.oleel.nl/actueel/wandel-boekje-oorlogsverhalen-uit-eelde

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPiuxuZfRv63FzWniR5REIbRFjT_DUw8

https://www.tynaarlo.nl/75-jaar-vrijheid/programma
https://www.oleel.nl/actueel/wandel-boekje-oorlogsverhalen-uit-eelde
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPiuxuZfRv63FzWniR5REIbRFjT_DUw8

