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Voorwoord  

 
Het jaar 2020 zal iedereen zich blijven herinneren als de anderhalvemetersamenleving waarin alles op 
slot ging. Alle culturele voorstellingen op podia binnen vier muren of in de buitenlucht werden door 
de overheid verboden in de strijd tegen de heersende pandemie. Een groot drama voor de uitvoerende 
artiesten, musici, koorleden etc. omdat hun geplande optreden moest worden gecanceld. Veel uren 
besteed aan repetities en voorbereiding verdampten.  
 
In Brummen en Eerbeek was het saai en stil, er werden maar 61 evenementen uitgevoerd, waarvan 10 
door de CS gesubsidieerde activiteiten; het jaar ervoor totaal 120 activiteiten, waarvan een deel  door 
de CS gesubsidieerd! De mooie programma’s van de verschillende werkgroepen moesten steeds 
worden uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Een uitzondering daarop is het concert The Armed Man, 
twee keer uitgesteld en nu geprogrammeerd voor 8 en 9 januari 2022, dankzij het optimisme en 
doorzettings-vermogen van de organisatoren. Gelukkig kon ook een deel van de Jan Mankes 
herdenkingsactiviteiten aangepast worden, zodat veel mensen met deze in Eerbeek overleden schilder 
hebben kunnen kennismaken. Een waardig eerbetoon aan een zeer getalenteerde schilder.  
 
De Dorpsdichter heeft ons in haar gedichten laten zien dat er ondanks de lockdown in Brummen en 
omgeving genoeg te beleven en te genieten was. Eind van het jaar kon in Huize Eerbeek aan Henk Klein 
de Culturele Prijs worden uitgereikt. Ondanks het bperkt aantal genodigden en de strikte regels was 
het een sfeervolle bijeenkomst met live muziek. 
 
Rekening houdend met alle belemmerende regels is er gezocht naar creatieve mogelijkheden om voor 
een breed publiek een mooie activiteit te organiseren en dat is gelukt:  de buitenbios in Brummen, 
Leuvenheim en Tonden, de muzikale viering Bevrijdingsdag online en de popquiz online. Een 
compliment voor de initiatiefnemers van deze evenementen is zeker op zijn plaats.  
 
De CS wil, zodra het weer kan, op volle toeren draaien, Brummen en Eerbeek weer laten bruisen en 
het liefst starten met een groots evenement voor jong en oud. Met een oproep in de lokale pers is  
gevraagd om ideeën en voorstellen, maar helaas was de respons erg matig. Het bestuur is zich aan het 
oriënteren hoe zo’n activiteit zou kunnen worden georganiseerd binnen de financiële marges en 
regelgeving. Een mooie uitdaging die we met veel energie willen aangaan. 
 
Zeker is dat 2020 ons heeft geleerd hoe waardevol het is om samen te zijn. Samen genieten van onze 
lokale evenementen niet op anderhalve meter afstand is een heerlijk vooruitzicht waarvoor de CS zich 
zal blijven inzetten.   
 
Marie-Thérèse Snelders 
voorzitter 
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Financieel overzicht 

 
2020 is een jaar dat we als samenleving niet snel zullen vergeten, en dat geldt ook voor de Culturele 
Stichting. Dankzij de gemeentelijke subsidie voor 2020 waren er weer veel mogelijkheden, maar helaas 
bepaalde Corona anders, hoewel er gelukkig toch ook wel activiteiten in aangepaste vorm doorgang 
konden vinden. Daardoor kon de stichting zonder moeite binnen de begroting blijven en is er ook een 
positief eindsaldo beschikbaar gebleven, dat, naar we hopen, in de nabije toekomst weer aan culturele 
activiteiten kan worden besteed. 
 
Naast de uitgaven voor de werkgroepen en de daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zijn er ook 
reserveringen op de balans van de toegezegde subsidies. Ten eerste voor de uitvoering van The Armed 
Man die ter gelegenheid van ’75 jaar Bevrijding’ in 2020 zou hebben plaatsgevonden. Omdat de 
organisatoren ervan uitgaan dat de uitvoering op een later tijdstip toch zal plaatsvinden houden we 
dit bedrag gereserveerd voor deze activiteit. Tevens voor de IJssel biënnale . 
 
Daarnaast heeft de stichting het plan opgevat om, als het lukt, een “Na-Corona” activiteit  te stimuleren 
en te subsidiëren. Dit voornemen zal ook afhangen van andere financiële bronnen waar onderzoek 
naar wordt gedaan. Hiervoor is € 2.500,-- alvast als reservering ten laste van 2020 gebracht. 
 
Naast eventuele kosten van de werkgroepen was er in 2020 ook de uitreiking van de Culturele prijs 
met de daaraan verbonden kosten en zijn er weer nieuwe beeldjes aangeschaft. 
 

Verstrekte subsidies 2020 

Activiteit                                                                                      Subsidiebedrag 

Dorpsdichter  € 1.000,-- 

Brummense Buitenbios  - 123,-- 

Leuvenheims belang Buiten Bios  175,-- 

Stichting Jan Mankes 1.500,-- 

The Armed Man 2.500,-- 

“Na-Corona” activiteit 2.500,-- 

Culturele Prijs 2.065,29 

Muzikaal on-line evenement Bevrijdingsdag  950,-- 

Buiten Bios Tonden/ Dutchess of the Sea  200,-- 

Popquiz  650,-- 

IJssel Biennale fotografe Elvin  250,-- 

 
Voor 2021 is het nog te vroeg om een beeld te krijgen van wat er mogelijk is. We hopen uiteraard dat 
er een inhaalslag zal ontstaan met veel activiteiten die, als ze aan de voorwaarden voldoen, 
gesubsidieerd kunnen worden. 
 
Wessel van Soest 
Penningmeester 
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Public Relations activiteiten 

 
Begin 2020 stonden al vele geplande activiteiten op de website. Helaas konden vanaf half maart veel 
events vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Rond de zomer werden de regels enigszins 
versoepeld waardoor er weer wat kon. Het culturele leven leek weer een beetje op te bloeien. In het 
najaar nam het aantal besmettingen weer toe en werd een tweede lockdown van kracht.  
 
Echter een crisis maakt mensen wel creatief, hetgeen onder andere tot uiting kwam in slimme 
aanpassingen en online activiteiten, waardoor het publiek op afstand toch culturele activiteiten kon 
zien en soms ook actief daaraan kon deelnemen. 
 
In 2020 werden in totaal 81 events geagendeerd op de website. Daarvan waren er 28 gepland voor de 
eerste lockdown half maart; die konden nog ongewijzigd plaatsvinden. Van de 53 activiteiten na half 
maart moesten er helaas 20 worden afgelast vanwege de coronamaatregelen. De events die wel 
konden doorgaan, moesten meestal vanwege de coronaregels worden aangepast of online/via 
streaming worden georganiseerd. 
 
Per categorie was de verdeling van de geplande events als volgt: 
 

  
 
  
  

Culturele lezing
1%

Film
5%

Kamermuziek
6%

Kunst
20%

Literair
16%

Muziek
46%

Palisium Concerten
2%

Toneel
4%

CATEGORlE
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Onderstaande grafiek geeft weer op welke locaties de activiteiten plaatsvonden.  
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Hoe vaak de website wordt geraadpleegd door belangstellenden blijkt uit onderstaande grafiek: 

 

 
 
 
Toelichting: 
3.823 gebruikers bezochten de website, waarvan 12,7 % meer dan 1 keer. 
In totaal bekeken de gebruikers 16.150 pagina’s in 5.238 sessies. 
Gemiddeld duurde het raadplegen van de site bijna 2 minuten per sessie. 
 
Het aantal bezoeken is ten opzichte van 2019 afgenomen. Dit is verklaarbaar door corona.  
Overigens zijn in 2020 wel enkele verbeteringen in de website doorgevoerd. De online formulieren 
voor het aanvragen van financiële ondersteuning en het huren van beamer en scherm zijn eenduidiger 
gemaakt. Tevens werd de homepage meer wervend opgezet, met doorklikmogelijkheid naar bepaalde 
events en actuele nieuwsberichten. Begin 2021 ging de nieuwe homepage live.  
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Via de website kunnen voor culturele activiteiten een beamer en een projectiescherm worden 
aangevraagd.  
 
In 2020 zijn beamer en scherm 11 keer uitgeleend aan de volgende organisaties: 
 

Organisatie Aantal keer 
(Beamer en scherm) 

Protestantse gem Brummen 1 

Oudheidk. Ver. De Marke 1 

Stichting 100 j. Jan Mankes 2 

Brummense Buiten Bios 1 

Leuvenheims Belang 1 

Culturele Stichting Tonden 1 

Archipel 1 

Bibliotheek Brummen 3 

Totaal 11 

 
 
Vijf keer werden beamer en projectiescherm gereserveerd maar vervolgens geannuleerd, omdat de 
betreffende activiteit vanwege corona niet kon doorgaan. 
 
De afdichting van de muziekkoepel in Brummen, die in 2017 is aangeschaft en ook via de website kan 
worden aangevraagd, is in 2020 niet gebruikt, dit doordat het Pinksterfestival en het 
eindeseizoensoptreden van het Brummens Mannenkoor niet doorgingen en de intocht van Sinterklaas 
niet in de gebruikelijke vorm kon plaatsvinden.  
 
De halfjaarlijkse ¾ pagina in Brummens Nieuws werd in maart en september enthousiast gevuld, maar 
nog voor publicatie moesten er al aangekondigde events worden afgelast.  Werkgroepen hebben ook 
in aparte artikelen activiteiten onder de aandacht gebracht. De nieuwe dorpsdichter die in mei werd 
benoemd schrijft maandelijks een column in het Brummens Nieuws. 
 
In december heeft Brummens Nieuws uitgebreid aandacht besteed aan de uitreiking van de Culturele 
Prijs aan Henk Klein. Ook verscheen een interview met Dolf Hofs, die na ruim 30 jaar afscheid nam van 
de werkgroep Kamermuziek. 
 
De eindejaarsborrel kon helaas door de lockdown niet doorgaan. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom 
een kerstwens naar de bestuurs- en werkgroepleden en nauwe relaties gestuurd. 
 
Marjo van Dam, PR 
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Cultureel Platform 

Normaal organiseert de Culturele Stichting in het voorjaar een Cultureel Platform. Daarvoor wordt 
iedereen, die op cultureel gebied ideeën heeft om iets te ondernemen, uitgenodigd. Met als doel om 
elkaar te inspireren, aansluiting bij elkaars plannen te vinden of tot eventuele samenwerking te komen. 
 
Gezien de coronamaatregelen, was het in 2020 helaas niet mogelijk en zinvol om een dergelijke 
bijeenkomst te organiseren. 
 
Ondanks het feit dat de lockdown ook begin 2021 nog niet is opgeheven, beraadt de Culturele Stichting 
zich op een bijeenkomst in digitale vorm. 
 
Marjo van Dam 
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Werkgroepen Culturele Stichting 

 

Werkgroep Brummense Buiten Bios 
 

 

In de zomer van 2020 heeft de Brummense Buiten Bios voor het zestiende  jaar een film vertoond, in 
de o zo sfeervolle ambiance van park ’t Goor. Op een mooie open plek, vlak naast de volière en 
omzoomd door grote bomen, verzamelde het publiek zich ook dit jaar weer.  
 
Wederom vertoonden we de films met ‘eigen apparatuur’: via de Culturele Stichting Gemeente 
Brummen is er een goede beamer en groot scherm aangeschaft. Met behulp van de plaatselijke 
geluidsman, die een fantastische installatie neerzette, was de voorstelling dit jaar ook technisch 
optimaal. 
 
In juli was de eerste voorstelling gepland. Maar als gevolg van de coronapandemie, kon deze 
voorstelling niet doorgaan. We hebben nog aardig wat moeite gestopt in het eventueel mogelijk 
maken van een ‘drive-in’ voorstelling, maar dit kwam niet door de gemeentelijke goedkeuring. 
 

Op donderdag 27 augustus werd de film ‘Hors Normes’ 
vertoond, met 80 bezoekers. Men kreeg een lint bij de 
kassa, van 1,5 meter, om goed afstand te houden. Geen 
onvertogen woord en een prachtige film. Vanwege de 
trieste tijden hadden we gekozen voor Hors Normes, een 
film die hoop geeft, dat het leven ook mooi is als je achter 
je idealen kan staan en er uitvoering aan geeft! 
 
Inmiddels is het traditie dat bij het aflopen van de film een 
daverend applaus opklinkt vanuit het publiek. 
Hartverwarmend voor de organisatie. 

 
De BBB-nieuwsbrief om het contact met ons trouwe publiek te verstevigen en hen tijdig van nieuwe 
informatie te voorzien, krijgt steeds meer leden. Men kan zich online aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief, via de site of via speciale mailingen. De site www.brummensebuitenbios.nl wordt zeker 
in de aanloop van de voorstellingen goed bezocht. 
 
De Brummense Buiten Bios werd mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en door de 
garantstelling van de ‘Culturele Stichting Gemeente Brummen’. 
 
De werkgroep bestaat uit Rudie van den Berg, Theo van Enckevort en Theo Heldens 
  

http://www.brummensebuitenbios.nl/
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Werkgroep Culturele Prijs 
 
 
zondag 13 december 2020   
 
Gelukkig kwam er groen licht van de Gemeente Brummen: we mochten met 30 genodigden in de 
benedenzaal van het Landhuis "Huis te Eerbeek" de Culturele Prijs uitreiken aan de genomineerde! 
Wel mét mondkapje, zonder drankje of hapje en natuurlijk de stoelen op afstand.  
 
Meegelokt op een wandeling door de prachtige tuin van het landgoed door echtgenote Riet (zij zat in 
het complot) arriveerde Henk Klein onder luid applaus.  
 

Een speciaal welkom voor de wethouder van Cultuur: Ingrid 
Timmer. Zij kreeg als eerste het woord en vertelde waarom de 
Werkgroep Culturele Prijs aan Henk Klein de prijs wil toekennen: 
Henk is de oprichter van de stichting MET, (Muziek En Theater), 
nu 20 jaar geleden, en heeft sindsdien talloze regionale koren en 
orkesten laten optreden in de Muziektent bij de Korenmolen, die 
in 1999 geheel was gerenoveerd. Nu treedt hij af als voorzitter 
van de Stichting MET en heeft in die 20 jaar rond de 200 
optredens verzorgd.  

 
Wethouder Ingrid Timmer overhandigde hem het bronzen beeld, gemaakt door Nicky Dijkstra en de 
oorkonde, waarna de voorzitter van de Culturele Stichting  Marie - Thérèse Snelders,  in prachtige 
bewoordingen schetste hoeveel Henk Klein betekend heeft op vele gebieden in het culturele leven van 
(vooral) Eerbeek en Brummen.  
 
Er was al die jaren zóveel muziek en vrolijkheid in en rondom de 
Muziektent dat we  nu 2 jonge muziekstudenten Ise Wensink (trompet) 
en zijn muziekmaatje Leon Buiting (gitaar)  gevraagd hebben op te 
treden! Ook onze dorpsdichter Marije Verbeeck had een zeer passend 
en ontroerend gedicht geschreven dat zij zelf voordroeg. De stralende 
Henk en zijn Riet moesten zelfs een dansje maken op de Latin Ballroom 
klanken!  
 
Met een kleurig èn lekker petitfourtje werd deze geanimeerde prijsuitreiking feestelijk besloten. 
 
De werkgroep bestaat uit Marie-Thérèse Snelders (voorzitter Culturele Stichting), Marina Radius en 
Otto Koedijk. 
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Werkgroep Kamermuziek 
 

 

De werkgroep bestond uit  Leonore Sonn - secretaris, Dolf Hofs - penningmeester, Diederik 
Kuenen - programmeur, Bruno van der Werff en Geertje van Zanten. De werkgroep kwam 
8 keer bij elkaar. Een bijzondere vergadering werd gewijd aan het afscheid van Dolf Hofs, die 
na 37 jaar deel te hebben uitgemaakt van de Werkgroep en zijn voorgangers per 1 januari 
2021 afscheid nam als penningmeester. Hij werd o.a. toegesproken door Ingrid Timmer - de 
wethouder Cultuur van de gemeente Brummen, door Marie-Thérèse Snelders - de voorzitter 
van het Dagelijks bestuur en door de penningmeester van de Culturele Stichting - Wessel van 
Soest. De opvolger van Dolf is Geertje van Zanten. 
 
In verband met de negatieve saldi in de afgelopen 3 jaar heeft intensief overleg plaats gehad 
met de penningmeester van  het dagelijks bestuur van de Culturele Stichting. Besloten is de 
toegangsprijs bij sommige concerten te verhogen, intensiever reclame te maken voor de 
concerten en zo mogelijk meer beginnende en vaak goedkopere musici te programmeren. In 
principe moet de Werkgroep proberen zichzelf te bedruipen. Er zijn afspraken gemaakt met 
de penningmeester van de CS over de hoogte van de subsidie. 
 
De werkgroep heeft getracht meer sponsors te werven. Mede door de coronacrisis is dit tot 
nu toe maar met mondjesmaat gelukt. 
 
Programma 2020 
 
11 januari 2020     Oude of Pancratiuskerk Brummen 
Fuse Ensemble 

Een zeer succesvol concert, zoals te verwachten met een zeer gevarieerd programma. 
De catering was uitbesteed, maar verliep niet helemaal naar wens. 
 
2 februari 2020    Ludgerus Kerk te Hall 
Lavinia Meijer, harp 

Een heel mooi concert in een uitverkochte kerk.   
Eén WC is duidelijk te weinig voor zo’n groot publiek. 
 
8 maart 2020      Ludgerus Kerk te Hall 
Ruysdael kwartet met Frank Brakkee, altviool  

Twee strijkkwintetten, het monumentale Strijkkwintet van 
Anton Bruckner en één van de vier strijkkwintetten van 
Mozart werden op gloedvolle wijze tot klinken gebracht door 
het beste strijkkwartet van Nederland met hulp van Frank 
Brakkee, soloaltist van het Radio Filharmonisch Orkest. 
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Helaas bleek dit het laatste concert dat wij konden organiseren. De geplande concerten van 
het Vespucci Strijkkwartet op zondag 18 oktober 2020 en het Amacord pianoduo met de 
charismatische altvioliste Esther Apituley op 15 november 2020 moesten vanwege de steeds 
strenger wordende coronaregels van de overheid worden afgelast. 
 
Bezoekersaantallen  
 

11-01-20 Fuse Ensemble 240 

02-02-20 Lavinia Meijer 193 

08-03-20 Ruysdael kwartet met Frank Brakkee, altviool 119 

   

 Totaal 552 

 
 
De werkgroep heeft een protocol uitgewerkt om met behoud van 1,5 m. afstand concerten 

voor maximaal 100 bezoekers te organiseren in de Oude of 
Pancratiuskerk in Brummen. Als de pandemie onder controle is hopen 
wij in het najaar van 2021 met de volgende serie concerten de draad 
weer op te pakken in de kerk in Hall. Wij hebben inmiddels weer 
geweldige musici kunnen contracteren.  
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Werkgroep Kunst in de Hal 
 

 
In 2020 is er i.v.m. corona qua exposities weinig gebeurd in de hal het gemeentehuis. 

 
Het eerste kwartaal was er nog wel een mooie expositie 
“Magical Landscapes & Objects” met bijzondere foto’s  
van Astrid Ufkus  en de kleurrijke objecten & keramiek 
van Jannie Beltman. Astrid heeft inmiddels al veel 
exposities op haar naam staan. Zij begint met één of 
meerdere zelfgemaakte  achtergrond foto’s, vandaaruit 
bouwt zij op haar computer beelden vanuit een 
bepaalde sfeer laag voor laag op:  intuïtief, zoeken naar 
contrasten, humor, zo ontstaan haar “magical 
landscapes”. 
 

Het werk van Jannie sloot hierbij mooi aan. Zij werkt met klei en allerlei andere materialen.  Inspiratie 
halend uit de natuur, zet zij haar impressies om in bijzondere vormen. Je zou haar werk kunnen 
omschrijven als een soort van bloemschikken met klei en afval. Daarnaast liet zij ook enkele keramische 
objecten zien.  
 
Daarna had het geen zin meer om te exposeren omdat de gemeente zo weinig mogelijk mensen 
ontvangt in het gemeentehuis in de hoop zoveel mogelijk besmettingen van het coronavirus te 
voorkomen. 
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Werkgroep Taalmarkt 
 

 

Wat doet de werkgroep Taalmarkt 
Vaste ingrediënten van ons culturele jaar zijn: twee keer een Literair Café met open podium, in het 
voorjaar indien mogelijk een extra activiteit en in november het Groot Brummens Dictee. Daarnaast 
bieden we ondersteuning aan de dorpsdichter. De muzikale omlijsting van onze activiteiten wordt 
meestal verzorgd door Bas Witteveen uit Oeken.  
 
Niet iedereen ziet meteen verschil tussen activiteiten van de Taalmarkt, de Boekensteun en andere, 
zoals bijvoorbeeld georganiseerd door de bibliotheek, boekhandel Bosman Primera of De GeitenPers. 
De werkgroep Taalmarkt onderscheidt zich vooral van de andere organisaties doordat we mensen zelf 
actief met taal aan de slag laten gaan. We benadrukken met onze bezigheden interactiviteit, waarbij 
de kwaliteit belangrijk is. 
 
Door de regionale pers wordt trouw aandacht aan ons besteed. Ook via de website van de Culturele 
Stichting, op de pagina in het Brummens/Eerbeeks Weekblad die de Culturele Stichting op regelmatige 
basis vult, via Buurtkanaal en via Facebook vroegen we aandacht voor de activiteiten van de werkgroep 
Taalmarkt.  
 
In dit uitzonderlijke jaar van corona is het ondanks de maatregelen toch gelukt om het een en ander 
te organiseren.  
 
Literair Café 
Op woensdag 12 februari 2020 vond het eerste Literaire Café van 2020 plaats 
met schrijver en columnist Elsbeth Etty. De grote zaal van De Vroolijke Frans 
was gezellig gevuld en de sfeer was uitstekend. Het thema “Het kind in jezelf”, 
gekozen naar aanleiding van Etty's biografie van Willem Wilmink, met als 
ondertitel: "In de man zit nog een jongen", zorgde voor meer dan genoeg 
inspiratie voor onze plaatselijke talenten. Dopey Dijkstra won - overigens niet 
voor het eerst - de Kleinegeit. Er waren ca. 50 bezoekers aanwezig. Christine 
Bosman van boekhandel Primera was aanwezig met een selectie boeken van 
Elsbeth Etty. 
 
Op maandag 28 september 2020 was het tweede Literair Café van het jaar, dit keer in het Cultuurhuis 
Pater Dekker in Eerbeek, een voormalig kerkgebouw. Daar konden op ruime coronaproof-afstand van 
elkaar 60 mensen luisteren naar de lezing van werkgroeplid en kunsthistoricus Marguerite Tuijn over 
de schilder Jan Mankes. Voor het Open Podium na de pauze was het thema “Jan Mankes” uitgekozen 
vanwege het 100-jarige sterfjaar van Mankes, die in Eerbeek heeft gewoond. Er werd dit keer geen 
Kleinegeit uitgereikt.  
 
De werkgroep werd geholpen door de bibliotheek bij de publiciteit en bij het reserveren van zitplaatsen 
in hun online reserveringssysteem. De vrijwilligers van het Cultuurhuis Pater Dekker hielpen bij het 
inrichten van de zaal en het maken van een looproute in de pauze. Ook waren er mensen van de 
Stichting 100 jaar Jan Mankes behulpzaam bij de publiciteit. Zij waren ook aanwezig om in de pauze 
reproducties van Mankes' werk op geschept papier te verkopen en het door de Stichting in 
samenwerking met uitgeverij Gelderboek geproduceerde boek Kijk Jan Mankes. 
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Groot Brummens Dictee ging niet door 
Op vrijdag 27 november 2020 was het 21ste Groot Brummens Dictee gepland. Het dictee kon helaas 
niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. In plaats daarvan heeft de werkgroep gezocht naar 
verschillende taalspellen en quizzen die online gedaan konden worden. Al onze taalmarktfans kregen 
een bericht met een lijst met tips. En iedereen die dat wilde kon de lijst suggesties gestuurd krijgen. 
 
Dorpsdichter 
De werkgroep ondersteunde in 2020 het proces van het kiezen van de nieuwe dorpsdichter. Met veel 
plezier konden we in mei 2020 de derde dorpsdichter verwelkomen. Marije Verbeeck heeft de 
ganzenveer overgenomen van Elly van Agtmaal (EVA). De samenwerking tussen alle partijen verloopt 
uitstekend. Allen vinden de dorpsdichter een grote aanwinst voor onze gemeente.  
 

Nieuw is dat Marije een maandelijkse column verzorgt in het 
Brummens/Eerbeeks Weekblad, waarbij ze ergens in de 
gemeente een idee voor een gedicht opdoet. Dit onder de titel 
"De dorpsdichter draaft (niet) door". Er zijn er inmiddels 7 
geschreven en gepubliceerd. 
 
Samen met EVA schreef Marije bij de overdracht in juni 2020 het 
gedicht dat begint met de zinnen: Dag komende dichter, dag 
gaande dichter.  

 
Marije schreef in 2020 verder nog in het kader van haar dorpsdichterschap: 
7 juli 2020  Op verzoek van de Taalmarkt: Introductiegedicht nieuwe dorpsdichter  

Alpha-Omega gefilmd door Oliver Gee. 
2 augustus 2020  Op verzoek van Dominee Jan Ek, gedicht Zomers Grijs, in het kader van project 

Zomerse Kleuren, voorgedragen tijdens de dienst. 
6 oktober 2020 Op verzoek GertJan van Dijk (afdeling voorlichting gemeente Brummen) 

gedicht Sta erboven in het kader van gemeenteproject Aandacht voor elkaar, 
gefilmd voor de website van de gemeente Brummen. 

13 december 2020  Op verzoek van Marie-Thérèse Snelders, gedicht Voor Elkaar voor Henk Klein, 
winnaar Culturele Prijs 2020 van de Culturele Stichting. Voorgedragen op de 
uitreiking die dag. 

 
Doordat er geen evenementen waren en mensen niet bij elkaar mochten komen is gezocht naar een 
goed alternatief voor de gebruikelijke manier van presenteren van de gedichten. Twee van deze vier 
gedichten werden digitaal gepresenteerd door een filmpje op Facebook en op de website van de 
Culturele Stichting. 
 
Achter de schermen 
In 2020 blijft onze vaste prijs, uitgereikt aan de winnaars van onze activiteiten: een "Kleinegeit", een 
ingelijste afbeelding van het Geitje van Jan Mankes. De banner van de Culturele Stichting wordt steeds 
opgesteld. Voor Literair Café en Groot Dictee zijn draaiboeken in gebruik.  
De goed functionerende set van twee microfoons die is aangeschaft begin 2019 is met plezier gebruikt. 
 
De samenstelling van de werkgroep is ook dit jaar niet veranderd. De werkgroep bestaat uit Mieke van 
Nieuwstadt, Hannie Elfrink, Oliver Gee en Marguerite Tuijn.  
 
Het jaar 2020 eindigde voor onze werkgroep met de voorbereidingen voor een online Literair Café met 
Marit Törnqvist op 3 maart 2021. Thema voor het interactieve gedeelte is Moedertaal en Vaderland. 
Deelnemers wordt verzocht om een van de 8 door ons uitgezochte gedichten te vertalen. De 
aanmeldingen voor de lezing van Marit stromen binnen uit het hele land en Vlaanderen. 



  

Werkgroepen  Culturele Stichting  pagina 16 

 

Werkgroep Theater Lokaal 
 
 
Theater Lokaal in 2020 
  
Theater Lokaal is een festival voor amateurartiesten uit Brummen en omstreken, dat de laatste jaren 
steeds op de zaterdagavond van het Pinksterweekend plaatsvond in de theaterwagens op het 
Marktplein. 
  
De voorbereiding van het festival was in de eerste maanden van 2020 al in volle gang en het 
programma was al redelijk gevuld. Naast een aantal ‘vaste’ artiesten zoals Calamity Caroline was het 
ook gelukt een aantal nieuwe acts te boeken zoals Moerstaal & Trawanten en Dominee 
Randverschijnsel.  
 

Het festival zou op 30 mei 2020 plaatsvinden.  
‘Zou plaatsvinden’, want eind maart 2020 zag 
het bestuur van het Pinksterfestival (waar 
TheaterLokaal een onderdeel van is) zich 
genoodzaakt dit festival niet door te laten 
gaan. In een bericht hierover schreven zij het 
volgende: 
‘Na overleg tussen onze voorzitter en 
burgemeester Alex van Hedel, is het voltallige 

bestuur tot de conclusie gekomen dat ook na 6 april de kans groot is dat de door de overheid genomen 
maatregelen van kracht blijven. De periode waarmee wij met het Corona virus te maken hebben is 
daarmee veel langer dan eerst gedacht. Zelfs al zou de situatie eind mei/begin juni verbeterd zijn, dan 
nog zullen we met de nasleep kampen. Wij verwachten in dat geval een te lage opkomst van zowel 
deelnemers als publiek, bij alle onderdelen van het Pinksterfestival.’  
 
Het niet doorgaan was natuurlijk een domper voor iedereen die bij dit festival betrokken is. Maar het 
besluit was ook terecht en er was waardering dat het bijtijds is genomen en dat daardoor helderheid 
is gecreëerd. Maar daardoor dus geen Theater Lokaal in 2020. 
 
Namens de werkgroep Theater Lokaal van de Culturele Stichting Brummen 
Bob Koster  
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Gesubsidieerden 
 

Bevrijdingsfestival Brummen-Eerbeek 
 
 

Afgelopen dinsdag 5 mei, heb ik samen met een grote groep 
enthousiaste mensen waaronder de eigenaar van De 
Heideroos (Marcel Gardebroek), eigenaar van De Vroolijke 
Frans (Theo van Enckevort) en diverse leveranciers het eerste 
bevrijdingsfestival van Eerbeek en Brummen georganiseerd.  
 
Alle kijkers waren enthousiast, de 11 deelnemende bands 
waren erg enthousiast en ook de Burgermeester was 
aanwezig. De techniek verliep uitstekend en ook de 

internetverbinding heeft ons niet in de steek gelaten. De corona maatregelen hebben we vlekkeloos 
kunnen uitvoeren en DJ Hamer zorgde ervoor dat er toch iets speling in tijd kwam. Overigens hebben 
de meeste bands wel op tijd kunnen spelen.  
 
We hebben veel aandacht kunnen genereren voor de bands en cultuur in onze gemeente. Naast de 
lokale pers heeft ook de regionale pers ons opgepakt. Zo waren we te zien bij Omroep Gelderland 
tijdens het nieuws van 17:00 en heeft De Stentor ook een 
positief stuk geschreven. We hebben op 14 pagina’s 
livegestreamed. Deze heb ik als bijlage toegevoegd. 
Totaal was het bereik op 5 mei ruim 13.000 personen.  
 
Niet slecht voor een eerste editie. Achteraf waren bands, 
leveranciers en locaties erg tevreden en wilde eigenlijk de 
meeste al wel uitkijken naar een editie 2021. Liefst dan 
uiteraard wel met publiek. Wij danken de Culturele 
stichting voor haar bijdrage.  
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BuitenBios Leuvenheim 
 
 
De buitenbios vond voor de vierde keer plaats op het terrein van de Rietgors. Door de wind deze keer 
niet in het amfitheater, maar in de luwte van de school. Ondanks de wind, kou en de regen die er viel 
rond acht uur, waren er bijna 40 bezoekers op de film afgekomen. Wij waren blij verrast en willen alle 
bezoekers enorm bedanken voor hun komst.   
 
Na het welkomstwoord werd een bloemetje uitgereikt aan Petra Kuppens, als dank voor haar 
inspanningen voor de werkgroep. Zij heeft per 1 september ons dorp verlaten en  helaas ook onze 
werkgroep buitenbios.  
 

De Amerikaanse film, The Peanut Butter 
Falcon, gaat over Zak (Zack Gottsagen), een 
jongen van tweeëntwintig jaar met het 
syndroom van Down. Hij woont in een 
verpleegtehuis, waar vrijwilligster Eleanor 
(Dakota Johnson) hem de zorg biedt die hij 
nodig heeft. Haar schrik is groot wanneer ze 
op een ochtend ziet dat Zak weg is. Hij is 
ontsnapt om zijn droom om professioneel 
worstelaar te worden na te jagen. Op weg 
naar The Salt Water Redneck, zijn grote 

worstel-idool, kruist Zak's pad dat van een andere man op de vlucht: Tyler (Shia LaBeouf). Een avontuur 
à la Huckleberry Finn ontvouwt zich, waarin Tyler de rol van Zak's vrijheidslievende levenscoach op zich 
neemt. En zoals dat hoort in een feelgoodfilm, worden de bloemetjes flink buiten gezet. 
 
Het was heel bijzonder om al genietend van zelf meegebrachte snacks en drankjes met z’n allen naar 
deze leuke en aandoenlijke film te kijken. En wat een geluk, de regen hield ongeveer op toen de film 
startte en is op enkele druppels na, niet weer begonnen; de meegenomen dekentjes waren echt nodig. 
Na afloop ging  iedereen snel naar huis om weer lekker warm te worden.  
 
Wij kijken  met veel plezier terug op deze avond en hopen volgend jaar weer een groot publiek bij de 
buitenbios in Leuvenheim te mogen ontvangen. Rest ons nog te bedanken: Leuvenheims belang en de 
Culturele Stichting Brummen voor de sponsoring, het scherm en de beamer, de Rietgors voor het 
gebruik van het plein en de geluidsinstallatie, namens Jacqueline Oldenziel, Annet Wiggers, Floris 
Denneboom, Berber Smit en Ina Boot. 
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BuitenBios Tonden 
 
 
Eerste BuitenBios in Tonden! 
 
Op vrijdagavond 24 juli organiseerde de Tondense Bela Evers met haar team “Dutchess of the Sea” de 
eerste BuitenBios in Tonden. Het evenement vond plaats op het veldje van ‘De Sterre” in Tonden.  
Ondanks een hevige stortbui  ‘s middags, genoot men ’s avonds van prachtig windstil weer met zelfs 
een overvliegende Bosuil.  
 
Ruim honderd personen kwamen af op het evenement, waarvan velen al ruim op tijd om vooraf de 
oceaan-roeiboot te bewonderen en vragen te kunnen stellen aan het aanwezige roeiteam. Veel 
Tondenaren kwamen vooraf toch even kijken, nieuwsgierig en geïnspireerd door Bela (ondanks dat ze 
geen kaartje voor de film hadden gekocht). Niet alleen de BuitenBios was een primeur; nog niet eerder 
heeft een Nederlands damesteam de Atlantische oversteek per roeiboot gedaan. 
 
Het eerste deel van het programma werd opgeluisterd met gratis koffie/thee/fris, een standje met 
popcorn alsook met wat merchandise. Er was life muziek van 3 jonge plaatselijke muzikanten 
(waaronder Bela’s zoon). Verschillende complimenten refereerden aan een soort festivalsfeer.  
 

Met het invallen van de schemering 
opende de Dutchess de avond en 
vertoonde ze eerste hun promotiefilm 
gevolgd door de trailer van de race-
organisatie. Daarna begon de hoofdfilm. 
Er was gekozen voor de film Kon-Tiki 
vanwege verscheidene overeenkomsten 
met de uitdaging van het roeiteam. Kon-
Tiki is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van de Noor Thor Heyerdahl, die 
in 1947 per vlot de oceaan over ging om 
de wereld van zijn gelijk te overtuigen.  

 
Het evenement werd georganiseerd door een tiental vrijwilligers en met afstemming met de gemeente 
(COVID-19 plan). Daarbij werd het mogelijk gemaakt met ondersteuning van Culturele Stichting 
Brummen, De Sterre, Oranje Vereniging Tonden en de lokale buurtvereniging.  
 

  

http://www.dutchessofthesea.com/
https://youtu.be/70gZno8qi-s
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Jan Mankesjaar 
 

 
De Stichting 100 jaar Jan Mankes is opgericht in februari 2019. Het was onmisbaar 
voor een goede start van de activiteiten dat de CS een voorschot op de subsidie 
kon geven om notariskosten en andere opstartkosten te kunnen betalen. Diverse 
andere subsidiegevers hebben meegeholpen om de plannen te kunnen realiseren, 
er is onder andere samengewerkt met de Rabobank, het Prins Bernard 
Cultuurfonds, verschillende musea en ondernemers. Zonder een groot aantal 
vrijwilligers was het niet mogelijk geweest om dit alles te organiseren. 
 

Ondanks het feit dat door de pandemie bijeenkomsten met een bepaald aantal personen gedurende 
een groot deel van het herdenkingsjaar niet door konden gaan, zijn toch bijna alle activiteiten van de 
stichting doorgegaan binnen de op dat moment bestaande mogelijkheden. De bestuursleden en 
vrijwilligers die betrokken waren bij de stichting hebben daardoor veel moeten schakelen en zijn heel 
flexibel geweest door telkens te kijken wat wel mogelijk was. 
Niet gerealiseerd is helaas de herdenkingsbijeenkomst bij het graf van Jan Mankes op de begraafplaats 
in Eerbeek. Ook twee van de vier lezingen konden niet doorgaan. 
 
Maar daar staat tegenover dat het meeste wel heeft kunnen plaatsvinden. Gerealiseerd zijn:  
 

 De website www.100jaarjanmankes.nl waarop alle informatie over de activiteiten te vinden is. 

 Een regelmatig verstuurde nieuwsbrief over plannen en activiteiten. 

 Artikelen in het tijdschrift Rode Haring nr 1, juni 2020 en het tijdschrift Nieuwe Veluwe nr. 1 2020 
over Jan Mankes en het herdenkingsjaar; met regelmaat verschenen persberichten en interviews 
in de lokale media zoals het Brummens/Eerbeeks Weekblad, de Regiobode, De Stentor editie 
Zutphen, De Stedendriehoek. 

 Een bronzen herdenkingsplaquette aan het voormalige woonhuis van Jan Mankes, onthuld door 
wethouder cultuur Ingrid Timmer op 26 april 2020, met dank aan de firma Zweersbouw.  

 Een film over Jan Mankes’ tijd in Eerbeek, i.s.m. Museum MORE en Stichting Plaatsmaken. 

 Een educatief programma ‘Jan Mankes en de dieren’ op de basisscholen in de gemeente in het 
kader van Kunst en Kidz, dit is grotendeels op school gegeven, en op de scholen waar het door 
corona niet door kon gaan is dit vervangen door een educatieve korte film met een lespakket, i.s.m. 
SWB en Cultuur Oost. 

 Het boek Kijk Jan Mankes met bijdragen van Gerd 
Renshof, diverse bekende Nederlanders en 
Marguerite Tuijn, i.s.m. uitgeverij Gelderboek.  

 Het verhaal Dood snipje, Jan en Annie Mankes in 
Eerbeek, geschreven door Josha Zwaan, 
gepubliceerd door uitgeverij De Geiten Pers. 

  

http://www.100jaarjanmankes.nl/
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 Een open wedstrijd “In de geest van Jan Mankes” voor kunstenaars georganiseerd door De 
Kunstcollega’s (ca 650 deelnemers) en de bijbehorende tentoonstelling van 50 genomineerde 
werken in de Kruiskerk in Eerbeek in september 2020. Tijdens de 8 openingsdagen zijn er rond de 
450 bezoekers geweest. Daarna zijn de werken geëxposeerd bij verschillende Eerbeekse 
ondernemers in oktober en november 2020 (Wereldwinkel, Wijnhandel Vriezenkolk, Boekhandel 
Hendriks, Kwalitaria, De Pelikaan, Bibliotheek Eerbeek). 

 Een tentoonstelling van werk van 20 professionele 
realistische hedendaagse kunstenaars in het 
souterrain van Huis te Eerbeek, “Uitzicht op Jan 
Mankes” in de maanden oktober en november 2020. 
Per geopende dag waren er ca. 45 bezoekers, i.s.m. 
Fletcher Hotel Huis te Eerbeek. 

 Een lezing van Marguerite Tuijn over Jan Mankes, met 
aansluitend Open Podium in het Cultuurhuis Pater 
Dekker met 60 aanwezigen, i.s.m. werkgroep 
Taalmarkt. 

 Een lezing door Gerd Renshof over schildertechniek in het Cultuurhuis Pater Dekker met 
40 aanwezigen. 

 Een wandeling met als thema Jan Mankes en Max Weber, twee grootheden rond 1900, i.s.m. 
Stichting Visit Brummen Eerbeek. 
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Popquiz Brummen 
 
 

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de 
organisatie van Popquiz Brummen. Op een 
vrij laat moment hebben wij als werkgroep 
besloten de 10e editie toch door te laten 
gaan, maar dan online. We kunnen 
hiermee meer mensen ‘thuis’ bereiken, 
maar moeten ook op een vernieuwende 
manier te werk gaan. Techniek is hierbij 
een cruciale factor. We beschikken over 
een goed netwerk van ondersteuners en 
sponsoren, die jaarlijks dit voor de 
samenleving van belang zijnde 
vrijwilligersevenement ondersteunen. 

Hoewel lokale personen en bedrijven vaak tegen een gereduceerd tarief (‘vriendendienst’) hun inzet 
plegen, was er dit jaar zeker op technisch vlak méér nodig. Denk aan de huur en inzet van een router 
voor het streamen, het ontwikkelen van een webcast om het evenement zonder veel 
tijdverlies/vertraging uit te zenden, inzet van apparatuur en mankracht voor een professionele 
bediening van de regieset (incl. 2 testdagen), huur van extra camera’s en bemensing, doosjes 
aansluiting camera op de regieset, kosten voor licht en geluid, beeldschermen, laptops en (reis)kosten 
voor de presentator. We zijn dan ook erg dankbaar voor de financiële toezegging die door de Culturele 
Stichting Gemeente Brummen is gedaan om dit evenement online door te laten gaan. 
 
Op Derde Kerstdag is er van 19.30 tot circa 22.30 uur een show 
verzorgd waarbij het tienjarig bestaan van de lokale popquiz de 
rode draad was, maar uiteraard lag het accent op de popquiz. 
Via de kanalen van RTV Veluwezoom (tv en internet) en van 
onze internetwebcast hebben vele honderden mensen de 
avond gevolgd. In totaal hebben 174 teams voor deelname aan 
de quiz aangemeld. Vrijwel zonder uitzondering teams uit onze 
eigen gemeente. Het team “Vrijwillige Brandweer van Breda” 
wist na vier rondes er met de Hans Broer Award van door te 
gaan. Dit Brummense team bestaat uit Remco Brand en de 
broers Jilling en Joram van Breda. We hebben als organisatie 
via mail, sociale media en via persoonlijke berichtjes veel 
positieve reacties gehad op het programma, de 5 gemaakte 
filmpjes, de muziektracks van de 11 lokale bands/artiesten en natuurlijk de quiz. Hoewel er ook enkele 
reacties waren die te maken hadden met een wat blokkerig beeld bij aanvang van het programma om 
19.30 uur (snel technisch verholpen) en slechte internetverbindingen (naar ons oordeel maar beperkt 
veroorzaakt door de beperkte internetcapaciteit vanuit De Vroolijke Frans) kijken wij met een zeer 
tevreden gevoel terug op deze avond. Het was bijzonder om met in totaal 10 personen in zaal en 
café/restaurantgedeelte van De Vroolijke Frans deze 10e popquiz editie (en eerste online) te mogen 
verzorgen. Ondanks de afstand met de deelnemers en kijkers is er toch zeker sprake geweest van juist 
een samenbindend evenement.   
 
  



  

Gesubsidieerden  Culturele Stichting  pagina 23 

 

Dankzij de bijdrage van de Culturele Stichting hebben we het besluit genomen om de quiz dit jaar te 
organiseren. Het gaf ons het vertrouwen dat we voldoende technische capaciteit konden inschakelen 
om op een verantwoorde wijze deze quiz te organiseren. Via 4 persberichten hebben we laten weten 
dat de quiz dit jaar mede mogelijk is gemaakt door de bijdrage van de culturele stichting. Ook was dit 
vermeld op onze website, met logo. Tot slot heeft onze presentator het tijdens de avond enkele keren 
genoemd, en is het CSGB-logo ook gedurende het eerste half uur continue in beeld geweest, evenals 
na afloop van de quiz (onderdeel van de sponsoren in de banner onder de bandregistraties).  
 
Er zijn enkele foto’s van de dag/avond meegestuurd met dit verslag. Echter, een uitgebreider 
fotoverslag is te vinden op de facebookpagina van onze huisfotograaf Gerrit Leemkuil.  
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw snelle en ondersteunende handelen. Wij stellen dit zeker op prijs. 
Mooi dat na het beschikbaar stellen van de beker in 2011 de culturele stichting dit jaar wederom een 
mooi gebaar maakt naar ons initiatief en daarmee indirect ook de vele muziek- en 
evenementliefhebbers in onze gemeente.    

 

. 
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Bestuursleden Culturele Stichting 
 
 
Dagelijks Bestuur 
 
Marie-Thérèse Snelders voorzitter  

Annemarie den Hartogh secretaris 

Wessel van Soest penningmeester 

Marjo van Dam public relations  

 
 
Algemeen Bestuur 
 
Wim Boerman aandachtsgebied muziek  

Frances Giesberts aandachtsgebied muziek 

Bob Koster aandachtsgebied theater en dans 

Piet van Middelaar aandachtsgebied beeldende kunst 

Betteke Rouwenhorst-te Hoonte aandachtsgebied film, jeugd, popmuziek 

Marguerite Tuijn aandachtsgebied taal 

 


