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Beste lezer,

We hebben een fantastisch jaar achter de 
rug! Een jaar waarin er landelijk gezien veel 
aandacht was voor kunst en cultuur en er 
steeds meer duidelijk werd over de werking 
van kunst op het brein. Dr. Erik Scherder van 
de UvA liet weten dat niet alleen sport je 
brein stimuleert, motiveert en ontwikkelt, 
maar muziek en kunstbeleving helemaal, en 
dat klinkt ons als aanbieder van muziekon-

derwijs natuurlijk als muziek in de oren.

2016 stond voor Boogie Woogie ook in het 
teken van verdieping, ontwikkeling en nieu-

we activiteiten. Meer dan ooit willen we 
een centrum zijn voor jong en oud, voor 
amateurs en professionals, dat midden in 
de samenleving staat.

Mooie (nieuwe) activiteiten
Dit jaar werd er mede door de grote inzet 
van collega’s met groot enthousiasme een 
start met de Impuls Muziekonderwijs ge-

maakt. En dan vooral op de basisscholen, 
met waar mogelijk, in samenwerking met 
de muziekverenigingen. Ook de al langer 
bekende AMV en CMK lessen kregen een 
vervolg.



‘‘Stappen verder richting een Cultuurcentrum 
waar iedereen welkom is.’’

Maar ook het regulier aanbod op onze school 
van muziek-, dans- en schilderlessen werd 
goed ontvangen. We zien het aantal leerlingen 
weer gestaag toenemen. Docenten zijn en-

thousiast en passen het lesprogramma zoveel 
mogelijk aan de actualiteit en de vragen aan. 
Waarbij het altijd mensenwerk blijft. 
De ‘Lichte Muziek’ pilot in Oost Gelre werd op-

nieuw zeer goed ontvangen, het zou helemaal 
mooi zijn als we daar een vervolg aan kunnen 
geven.

Het Pop- en Rockkoor Rockpops is onze ge-

lederen komen versterken, iedereen is hier 
welkom om lekker te komen zingen! In het 
jaar 2016 werd er een topproductie van ‘The 
Journey’ bedacht en uitgevoerd. Onlangs was 
de wereldpremière van de film van deze uit-
voering.

Certificering en nieuwe CAO
Dat we als organisatie goed bezig zijn blijkt 
ook uit het feit dat we sinds april opnieuw 
gecertificeerd werden. Hiervoor werd de hele 
organisatie doorgelicht. Daar zijn we met 
recht trots op! Op het gebied van de CAO’s 
zijn we in samenwerking met het bestuur aan 
het verkennen wat de mogelijkheden voor 
Boogie Woogie zijn, mede gezien het feit dat 
de CAR UWO, oftewel ambtenaren CAO zijn 
langste tijd heeft gehad. Uiteraard is onze PVT 
(personeelsvertegenwoordiging) hier nauw bij 
betrokken. 
Met grote inzet van het bestuur is er een start 
gemaakt om nieuwe activiteiten te ontwikke-

len waarmee wij steeds meer zelfvoorzienend 
kunnen zijn, zoals het ‘Vrienden van Boogie 
Woogie’ concept en mogelijke sponsoractivi-
teiten. Een mooie term hiervoor vind ik cultu-

reel ondernemen. 

Samenwerken

De samenwerking met andere kunst- en cul-
tuuraanbieders werd in dit jaar geïntensi-
veerd. Zo werden er niet alleen met lokale 
partijen als De Storm, Bibliotheek en Villa 
Mondriaan plannen uitgewerkt, maar ook met 
andere kunst- en cultuuraanbieders in heel 
Gelderland. Middels het directeurenoverleg 
en het KOM pact. In dit verslag ziet u hier meer 
over.

De nieuw opgerichte cultuurcoalitie zorgt voor 
een Achterhoek-brede samenwerking in het 
kader van Educatie, Toerisme en het Cultuur- 
en Erfgoedpact. Negen gemeenten hebben dit 
initiatief ondersteund en we kijken uit naar 
een succesvolle samenwerking. Met als doel 
nog meer inwoners van Gelderland in het al-
gemeen en de Achterhoek specifiek met kunst 
en cultuur in aanraking te brengen. Samen-

werking over de grens is er ook, deze stonden 
dit jaar in het kader van 250-jarig bestaan van 
de grens.

Tot slot geef ik graag een compliment aan alle 
collega’s en vrijwilligers. Met trots zie ik hoe 
een ieder bijdraagt aan een nieuwer en suc-

cesvoller Boogie Woogie. 

Oh ja, qua communicatie willen we minder 
schrijven en meer laten zien, dat lukt mij zoals 
u ziet nog niet helemaal, maar ook daar wordt 
aan gewerkt.

U hartelijk groetend, 

Marjan de Vos,

Directeur van 
Boogie Woogie.



Visie
Boogie Woogie wil ontwikkeling en ontplooiing op kunst en cultuurgebied 
stimuleren, partijen verbinden en samenwerking bevorderen. We willen een 
vraaggestuurde organisatie zijn waarbij de klant centraal staat. En ook bestaan-

de doelgroepen beter bedienen en het bereik en de bekendheid in onze regio 
vergroten. Naast ontplooiing zijn plezier en ontspanning van zowel de deel-
nemer als de toeschouwer belangrijke elementen in onze dienstverlening. De 
professionals van Boogie Woogie leveren kwaliteit die zich vertaalt in inspire-

rende en bij de huidige tijd passende diensten.

Missie
Boogie Woogie wil dé partner zijn voor alle vragen op het gebied van kunst en 
cultuur van alle inwoners en betrokkenen in de regio Oost-Achterhoek en met 
name in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. We willen partijen verbinden en 
bijdragen aan een sterke regionale infrastructuur. Daarmee wil en kan Boogie 
Woogie de culturele identiteit, de uitstraling en het imago van de Oost-Achter-
hoek versterken.



2016 2015 2014 2013 2012  Jaar

8 8 24 37 43  AMV bij Boogie Woogie

887 1.232 1.320 1.294 355  AMV*

372 367 363 371 396  Instr. Korpsen Hafa

121 126 144 180 283  Instr. Pop en Klassiek

13 13 11 10 9  Vocaal pop en klassiek

44 51 67 62 74  Ballet

172 81 86 99 101  Ensembles

41 20 28 20 113  Korte cursussen

10.731 6.132 9.484 12.290 8.743  Kunstwijs

803 130 144    Cultuur in de wijk

 143 80    Verhalen van vroeger

14.785 13.028 14.312 15.848 14.845  Bezoekers Boogie Woogie

27.977 21.331 26.063 30.211 24.962  Totaal

Verklaring legenda:       
AMV   Algemene Muzikale Vorming c.q. educatieproject op de 
  Winterswijke basisscholen  
*  basisscholen, gastlessen, Cultuureducatie met Kwaliteit
  en Zingen in de klas.

Aantallen leerlingen/bereik



Aan het einde van het verslagjaar was de bestuurssamenstelling als volgt:

 voorzitter  De heer W.B. Verwey 
 penningmeester  Mevrouw J. de Lauw-Koskamp 
 secretaris  De heer F. van Eenennaam
 vice-voorzitter  De heer G.P. Siep
 bestuurslid   De heer T. Krabbenborg
 bestuurslid  De heer M. Markusse 

coördinator Algemene Muzikale vorming, projectleider AMV en CmK
Mevrouw N. Wensink
 

coördinator diverse projecten
De heer H.B.M. ten Brinke

coördinator Steunpunt KunstWijs Winterswijk
Mevrouw B. Bolk

Bestuur en management



Personeelsvertegenwoordiging 

Onderwerpen

De PVT heeft in verband met mogelijke 
CAO ontwikkelingen (vervanging van 
de huidige CAO) samen met andere 
OR- en PVT-leden uit dezelfde sector 
een netwerkbijeenkomst bijgewoond 
in Utrecht. Voor de PVT een zeer nutti-

ge bijeenkomst, waar werd benadrukt 
dat bij een CAO verandering, zeer ze-

ker ook de vakbonden moeten worden 
geraadpleegd.

Samen met de directie zijn de voor-
bereidingen in gang gezet voor een 
interactieve training op het gebied 
van communicatie en commercialiteit. 
Deze training wordt gehouden voor 
alle medewerkers in februari en maart 
2017.   

Verder zijn het afgelopen jaar weer op 
zeer constructieve manieren gesprek-

ken gevoerd met  bestuur en directie. 
Hieronder de belangrijkste onderwer-
pen die zijn besproken en zo mogelijk 
nog verder worden uitgewerkt.  

• personeelsbeleid met betrek- 
 king tot ontslagvolgorde van  
 zzp ten opzichte van vast 
 personeel
• bijscholing / cursussen voor  
 medewerkers
• nieuwe opzet urenberekening  
 voor docenten (vast / ZZP)
• CAO ontwikkelingen /  
 b3 status

• verkiezingen 

Samenstelling PVT 

Voorzitter Claudette Doup 
Secretaris Johan Mateman  
Bestuurslid Tina Nijman

Verkiezingen PVT 

De periode van 3 jaar als personeels-

vertegenwoordiging loopt ten einde 
en in december zijn de voorberei-
dingen voor nieuwe verkiezingen 
in gang gezet. De nieuwe verkie-

zingen zullen in mei 2017 worden 
gehouden.  De huidige bezetting 

(met tijdelijke kracht Anita Maris) 
heeft haar werkzaamheden met veel 
inzet en plezier verricht, met als doel 
een goede toekomst voor Boogie 
Woogie en haar medewerkers.



Activiteitenoverzicht





• KOM Gelderland (kunst, ont 
 moeten, meedoen): verzorgt en  
 ontwikkelt aanbod voor mensen  
 met een beperking en voor  
 ouderen.
• Cultuurmij Oost: Netwerk Kunst  
 en Senioren 
• Cultuurmij Oost: KISO netwerk  
 (Kunst Inclusief Speciaal  
 Onderwijs) 
• Welzijnsorganisaties: Figulus  
 Welzijn Aalten Dinxperlo
• Cultuur- en Erfgoedpact
• LKCA (Landelijk Kennisinstituut  
 Cultuureducatie en  
 Amateurkunst)
• Omroep Gelderland 
• ZSOM – omroep Groenlo
• BMTV Enschede
• Schrijvende pers
• Fotograaf Joop Koopmanschap -  
 Groenlo
• Bibliotheek West Achterhoek,  
 bibliotheek Oost-Achterhoek
• Cultureel Centrum De Bron -  
 Groenlo
• Theater De Storm - Winterswijk
• Koppelkerk Bredevoort,   
 vrijplaats voor kunst en cultuur
• Dansschool Vieberink - Aalten
• Kulturhus Lintelo - Lintelo
• Kulturhus De Zunnekamp -  
 Geesteren
• Den Diek - Lichtenvoorde

• Museum De Scheper - Eibergen 
• Harrie Overkamp (Leemputten)  
 - Eibergen
• Museum De Stadsboerderij  
 Groenlo 
• Contacten met zorginstellingen  
 De Lichtenvoorde, Estinea,  
 Careaz, Livio (De Meergaarden  
 Eibergen), Marga Klompé, 
 Sensire. 
• Ouderenbonden gemeente Oost  
 Gelre
• Vrienden van De Molenberg 
• Ouderensoos Zwolle
• Muziekverenigingen Aalten,  
 Oost Gelre en Winterswijk 
• Geesterens Belang

Fondsen:

• Fonds Cultuurparticipatie
• Prins Bernhard Cultuurfonds  
 Gelderland
• VSB Fonds
• Fonds Sluyterman van Loo
• Fonds RCOAK 
• Fonds Verstandelijk  
 Gehandicapten
• Oranjefonds

Samenwerking met externe partners  



Korte cursussen: aanbod 2015-2016 

• Cursus “Zingen met de hand”
• Cursus “Zingen met je oren”
• Stemoriëntatie
• Klassiek Ballet voor volwassenen

• Stichting Boerengoed Winterswijk
• Stichting Berkelzomp
• Stichting Eibergse Molens
• Vereniging Het Museum Winterswijk
• Oudheidkundige verenigingen Groenlo, Harreveld,  
 Lichtenvoorde en Zieuwent
• Stichting Scherp in Beeld
• Stichting Karavaan der Vertellers

• School voor VO en VSO ‘Het Aladon’ Aalten 

 en Hamalandschool Lichtenvoorde
• ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem
• Basisscholen in de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre
• OBS Menno ter Braak Eibergen
• Basisschool ‘De Keikamp’ Geesteren 
• Graafschap College Groenlo



Overzicht ensembles 

 • Big Band
 • Popkoor
 • RockPops
 • Popgroep Steamy Windows, Winterswijk 
 • Popgroep White Wall, Winterswijk 
 • Blaasensemble Aerofonia
 • Vrije Tijd Orkest
 • Vrije Tijd Koor



Overzicht huurders Boogie Woogie 2016

 • Gymnastiekvereniging PENTA
 • Popkoor Rockpops
 • Marlijn- mindbody 
 • Vereniging Het Museum
 • Ouderenbonden (KBO)
 • Veilig Verkeer Nederland
 • Seniorenraad
 • Hendrik Fereira
 • Kunstwijs
 • Kandil Emas

Naast de vaste huurders mogen we steeds meer incidentele verhuurders  
verwelkomen. Van HipHop tot balletvoorstellingen, van musicals tot
diploma-uitreikingen van scholen en meer.



Projecten in schooljaar 2016-2017

•  AMV Winterswijk 

In alle groepen 4 Basisscholen Winterswijk 30 Algemene muzikale vorming lessen 
door vakdocent.

•  Cultuur Met Kwaliteit 
11 basisscholen Winterswijk  groepen 3; 12 Zang In de Klas lessen  
en 30 lessen AMV in groep 5

•  Impuls Muziek 

3 basisscholen Winterswijk, 3 basisscholen Oost Gelre, intensieve begeleiding om 
leerkrachten weer vertrouwd te laten raken met muziekonderwijs.

•  AMV Oost Gelre (Combinatiefunctionaris)  
14 basisscholen Oost Gelre, 30 lessen AMV in groep 4

•  Projectweek  
Vrije school De Esch

•  AZC school Aalten 

8 weken muzieklessen schoolbreed

Plannen voor komend schooljaar 2017-2018 (onder voorbehoud)

•  AMV Winterswijk    
Alle basisscholen in groep 4 AMV lessen (aantal is nog niet bekend)

•  Cultuur Met Kwaliteit    
12 basisscholen Winterswijk, 13 basisscholen Oost Gelre  
en 3 basisscholen Aalten nemen deel, programma is schoolbreed

•  Impuls Muziek
3 basisscholen Winterswijk, 6 basisscholen Oost Gelre

•  AMV Oost Gelre 

AMV lessen op alle basisscholen, aantal lessen is nog onbekend.

Schoolprojecten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk



Pilot Lichte Muziek Oost Gelre

In oktober 2015 is gestart met de pilot Lichte Muziek in de gemeente Oost Gelre.
Doel van deze pilot is om basisschoolkinderen uit groep 5 op een laagdrempelige 
manier kennis te laten maken met lichte muziek. Dit in aansluiting op de (eventue-

le) AMV lessen die de kinderen in groep 4 hebben gevolgd. De pilot wordt mogelijk 
gemaakt door de gemeente Oost Gelre. 

De kinderen volgen een schooljaar lang 1 keer per week popmuziekles (m.u.v. school-
vakanties) en konden kiezen uit elektrische (bas)gitaar, toetsen (keyboard/piano), 
zang en drums. De lessen vonden na schooltijd in kleine groepen van circa 3/4 leer-
lingen plaats. Ze werden door docenten van Boogie Woogie gegeven op verschillende 
locaties in Oost-Gelre. 

Ook in schooljaar 2016-2017 maken kinderen uit groep 5 van basisscholen in 
Oost-Gelre kennis met popmuziek door middel van de pilot. Net als in het afgelopen 
jaar wordt er met veel enthousiasme aan de pilot deelgenomen.



Binnen dit pact is Boogie Woogie projectleider voor het deelproject “Structurele 
Cultuurparticipatie Senioren Oost Achterhoek”. In Aalten, Berkelland, Oost Gelre en 
Winterswijk. Boogie Woogie wil bijdragen aan vernieuwing van aanbod voor senioren 
in de Oost Achterhoek. Er wordt daarbij ingezet op de ontwikkeling op het gebied van 
actieve cultuurdeelname, het verbeteren van de betrokkenheid en het meedoen van 
senioren in de samenleving. Hieronder volgt een overzicht van de projecten in 2016.

Gemeente Aalten

1. Bredevoort: locatie rond Koppelkerk.
 Oogstfeest op zondag 2 oktober – thema: duurzame landbouw.

Partners: basisschool Het Bastion, woonzorgcentrum Ambthuis, Stichting Koppelkerk, 
Meneer Miedema Moest Groen, kruidentuin, Vestingpark.

Projectdoelstelling: De traditie van het groente kweken doorgeven aan een volgende 
generatie en bewustwording creëren waar het voedsel dat wij dagelijks eten vandaan 
komt en hoe het groeit. 

Aantal deelnemers

• groep 7 en 8 van de basisschool.
• ca. 10 senioren.
• opkomst oogstfeest: ca. 50 belangstellenden, o.a. senioren/ grootouders,  
 ouders en leerlingen van de basisschool. 

2. Bredevoort: locatie Koppelkerk.
 The Big Draw – thema: Bredevoort Vestingstad. 

 Tekenworkshops voor senioren: vrijdag 7 oktober in het Kulturhus en 
 woensdag 19 oktober in het Ambthuis in Bredevoort.

  The Big Draw woensdag 2 t/m zondag 6 november.   

Partners: leerlingen van Basisschool Het Bastion, senioren uit Bredevoort en Aalten, 
educatieve en creatieve vrijwilligers van Stichting Koppelkerk, het Ambthuis, Kultur-
hus ’t Grachthuys, ouderenorganisaties.

Cultuur – en Erfgoedpact 



Projectdoelstelling: jong en oud gaan met elkaar een tekening maken van zo’n 750 
m2. Het centrale thema is het 17e-eeuwse Bredevoort van Hendrickje Stoffels. De 
bastions, het kasteel, de borgmannen en de droste van Bredevoort komen al teke-

nend weer tot leven. 

Aantal deelnemers 

• tekenworkshops: ca. 30 senioren. 
• The Big Draw (2, 3 en 4 november): ca. 15 senioren en alle leerlingen van de  
 basisschool.
• The Big Draw (4, 5 en 6 november): voor iedereen toegankelijk.

3. Dinxperlo: locatie Careaz Dr. Jenny en basisschool De Bosmark. 

 Fotografieproject - thema: ‘Dinxperlo – Suderwick vroeger en nu’. 
 Periode: donderdag 22 september t/m donderdag 3 november.

Partners: senioren van woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny en de dagopvang, senio-

ren van Heimatverein Suderwick en leerlingen en docenten van twee groepen 8 van 
basisschool De Bosmark in Dinxperlo, Ben Maandag, Johannes Hoven, Henny Waan-

ders (museum De Scheper Eibergen), Frank Vinkenvleugel (fotograaf). 

Projectdoelstelling: interactie tussen jong en oud aan de hand van verhalen over de 
grens en oude foto’s . Markante locaties langs de Hellweg, te zien op oude foto’s, zijn 
opnieuw gefotografeerd om de verschillen tussen vroeger en nu goed te kunnen zien. 

Aantal deelnemers

• 2 groepen 8 van de basisschool, 50 leerlingen.
• Ca. 40 senioren bij eerste twee bijeenkomsten, daarna gemiddeld 10 bij de 
 vervolgsessies.



Gemeente Berkelland

4. Geesteren: locatie basisschool De Keikamp.
 Thema: ‘Communicatie vroeger en nu’. 
 Periode: vrijdag 14 oktober t/m woensdag 7 december.

Partners: kulturhus De Zunnekamp, Geesterens Belang, basisschool De Keikamp, 
Berna Bonekamp (beeldend kunstenaar). 

Projectdoelstelling: verbinden van generaties d.m.v. het thema en daaraan verbon-

den workshops, bevorderen internetgebruik onder senioren. 

Aantal deelnemers

• groepen 7 en 8 van de basisschool, 30 leerlingen.
• 15  senioren.

5. Rekken: locatie OBS De Berkel.
 Thema: ‘Rekken – De Grens vroeger en nu’.
 Periode: vrijdag 4 november 2016 t/m donderdag 9 februari 2017.

Partners: senioren uit Rekken en leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Berkel, Mu-

seum de Scheper, Historische Kring Eibergen, Midwinterhoorngroep Eibergen, Joseph 
Rothering, Stichting Muziek en Kunstwijs, Daan Bomhof (fotografie docent), Henny 
Waanders (Museum De Scheper) en verder Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
en Boogie Woogie Winterswijk.

Projectdoelstelling: interactie tussen jong en oud aan de hand van verhalen over de 
grens en oude foto’s . Markante locaties langs de grens, te zien op oude foto’s, zijn 
opnieuw gefotografeerd om de verschillen tussen vroeger en nu goed te kunnen zien. 

Aantal deelnemers

• groepen 7 en 8 van de basisschool, 30 leerlingen.
• Ca. 15  senioren.

 



Gemeente Oost Gelre

6. Groenlo: locatie De Molenberg.
 Fotografieproject - thema: ‘Groenlo in het verleden’. 
 Periode: woensdag 17 februari t/m maandag 6 juni.

Partners: bewoners van woonzorgcentrum De Molenberg (Stichting Zorgcombinatie 
Marga Klompé), studenten en docenten van het Graafschapcollege (studierichting 
Medewerker Maatschappelijke Zorg), Joop Koopmanschap (fotograaf), Henny Waan-

ders (Museum De Scheper Eibergen), stadsboerderij Groenlo, Stadsmuseum.

Projectdoelstelling: interactie tussen jong en oud aan de hand van oude foto’s van 
Groenlo, lessen over fotografie en het opnieuw fotograferen van de locaties die op de 
oude foto’s te zien waren.  

Aantal deelnemers

• 16 studenten en 2 docenten van het Graafschapcollege.
• Ca. 20  senioren + mantelzorgers.

7. Zieuwent: locatie Sint Jozefschool Zieuwent.
 thema: ‘De school vroeger en nu’. 
 Periode: maandag 10 oktober t/m donderdag 3 november.

Partners: leerkrachten en leerlingen van de basisschool Sint Jozef, senioren uit Zieu-

went, Astrid Vredegoor (beeldend kunstenaar), Oudheidkundige Vereniging Zuwent, 
Museum De Scheper Eibergen en Vereniging Het Museum Winterswijk. 

Projectdoelstelling: interactie tussen jong en oud en informatie uitwisseling. Seni-
oren halen herinneringen op over de school van vroeger m.b.v. foto’s, oude school-
platen, landkaarten etc. en vertellen de leerlingen over hoe het vroeger toeging. 
Leerlingen en docenten van de basisschool laten ouderen op hun beurt ervaren hoe 
het onderwijs van nu er uit ziet.

Aantal deelnemers

• Alle leerlingen van de basisschool.
• Ca. 8  senioren bij eerste twee bijeenkomsten en 30 bij laatste twee activitei-
ten.



Gemeente Winterswijk

8. Meddo: locatie basisschool ’t Kempken.
 thema: ‘De school vroeger en nu’.
 Periode: vrijdag 4 oktober t/m woensdag 9 november.

Partners: leerkrachten en leerlingen van groepen 1 t/m 8 van basisschool ’t Kempken, 
senioren uit Meddo, ouderenbonden/ organisaties, zaal De Eendracht, Suzan Derksen 
(beeldend kunstenaar), Vereniging Het Museum en Museum De Scheper.

Projectdoelstelling: interactie tussen jong en oud en informatie uitwisseling. Seni-
oren halen herinneringen op over de school van vroeger m.b.v. foto’s, oude school-
platen, landkaarten etc. en vertellen de leerlingen over hoe het vroeger toeging. 
Leerlingen en docenten van de basisschool laten ouderen op hun beurt ervaren hoe 
het onderwijs van nu er uit ziet.

Aantal deelnemers

• Alle leerlingen van de basisschool.
• Gemiddeld 40 senioren per bijeenkomst. 

9. Winterswijk: locatie woonzorgcentrum De Pelkwijk  en CBS De Bataaf.
 thema: ‘De school vroeger en nu’. 
 Periode: donderdag 29 september t/m donderdag 27 oktober.

Partners: senioren van woonzorgcentrum De Pelkwijk en de dagopvang, leerlingen en 
docenten van groep 7 en 8 van CBS De Bataaf, Suzan Derksen (beeldend kunstenaar), 
Museum De Scheper Eibergen en Vereniging Het Museum Winterswijk.

Projectdoelstelling: interactie tussen jong en oud en informatie uitwisseling. Seni-
oren halen herinneringen op over de school van vroeger m.b.v. foto’s, oude school-
platen, landkaarten etc. en vertellen de leerlingen over hoe het vroeger toeging. 
Leerlingen en docenten van de basisschool laten ouderen op hun beurt ervaren hoe 
het onderwijs van nu er uit ziet.

Aantal deelnemers

• Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool (24).
• Gemiddeld 20 senioren per bijeenkomst. 



Cultuur in de wijk - Gemeente Oost Gelre 

Het project Cultuur in de wijk is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en wordt 
uitgevoerd door Boogie Woogie samen met zorginstellingen zoals Stichting Zorgcombi-
natie Marga Klompé,  Careaz en De Lichtenvoorde. De gemeente wil graag de cultuur-
deelname van ouderen bevorderen en ontmoetingen stimuleren. De workshops zijn 
bedoeld voor de bewoners van de zorgcentra maar ook voor andere inwoners van de 
gemeente. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en eenzaamheid ligt dan op de 
loer. De activiteiten vinden plaats in de wijk waar de ouderen wonen. Hierdoor is het 
makkelijker voor wijkbewoners om aan te sluiten.

Nieuwe opzet in 2016:

In 2014/ 2015 is geconstateerd dat de drempel hoog ligt om bewoners uit de wijk naar 
zorgcentra te krijgen om samen met bewoners van de zorgcentra  aan kunst- en cul-
tuuractiviteiten deel  te nemen. Daarom is de opzet in 2016 gewijzigd. De activiteiten 
zijn dit jaar gestart in de lokale culturele centra waar al veel senioren uit de betreffende 
kern komen, zoals De Bron Groenlo, De Treffer Lichtenvoorde, De Boog Mariënvelde, 
Parochiehuis Zieuwent en ’t Kempken Harreveld. Bewoners van de zorgcentra werden 
gestimuleerd om ook hier naar toe te komen. 

De nieuwe opzet is zeker een verbetering. Meer senioren worden bereikt. Wel blijft het 
lastig om senioren uit zorgcentra naar andere locaties te krijgen. De inzet van vrijwilli-
gers zou dit mogelijk kunnen verbeteren. 

31 activiteiten 803 deelnemers

Samenwerking met: 

zorginstellingen Careaz, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, De Lichtenvoorde, 
Sensire, bibliotheek Oost Achterhoek, basisschool De Ni-Je Veste Groenlo, CC De Bron 
Groenlo, De Treffer Lichtenvoorde, Parochiehuis Zieuwent, De Boog Mariënvelde, 
BMV/ Zorgcorporatie Mariënvelde, Zaal Wieggers Mariënvelde, Dorpshuis ‘t Kempken 
Harreveld, toneelvereniging Semper Avanti Zieuwent, Vereniging voor Oudheidkun-

de Lichtenvoorde, Oudheidkundige Vereniging Zuwent, Oudheidkundige Vereniging 
Groenlo, Stichting Scherp in Beeld, Stadsmuseum Groenlo, Stadsboerderij Groenlo, 
Museum De Scheper Eibergen, Seniorenbelang Oost Gelre, ouderenbonden (KBO’s), 
Stichting Boerengoed, Gery Groot Zwaaftink (verhalenverteller/ troubadour), Dini 
Hiddink (streekromanschrijfster), Dialectkring Achterhook en Liemers (Derk Jan ten 
Hoopen), Audrey Veldkamp van dansschool Vieberink Aalten, Elna, Groenlose Gids, 
Gelderlander, Weekkrant Oost Gelre, Gelre FM en  Omroep Gelderland



KOM Gelderland biedt professioneel en divers kunstaanbod voor iedereen met een 
zorgachtergrond in Gelderland. Onder zorgachtergrond wordt bijvoorbeeld verstaan 
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een psychosociaal probleem of een 
psychiatrische stoornis. 

De missie van KOM is het stimuleren van kunstparticipatie en integratie voor iedereen 
met een zorgachtergrond die aansluiting mist met het reguliere kunstaanbod. KOM 
Gelderland staat voor een intensieve samenwerking tussen verschillende culturele 
centra en overkoepelende organisaties in de provincie Gelderland. Boogie Woogie is 
een van de cultuurcentra die zich inzet voor het ontwikkelen en aanbieden (vraag-

gericht) van kunst – en cultuureducatie voor mensen met een beperking, Gelderland 
breed.

KOM op scholen 
In oktober 2014 startte op VSO Hamaland Lichtenvoorde en VSO Aladon Aalten een se-

rie van 4 lessen muziek en theater waaraan ca. 20 leerlingen meededen. Door financi-
ele bijdrage vanuit KOM Gelderland werden deze lessen tegen sterk gereduceerd tarief 
aangeboden. Hoewel dit pakket een vervolg was op eerder muziekaanbod waren de 
lessen tevens bedoeld om leerlingen te werven voor ‘Muziektheater maak je samen’, 
een buitenschools project (zie onder). Bij voldoende belangstelling en toereikende fi-

nanciële middelen kan deze activiteit in de loop van 2017 starten.

KOM Gelderland = Kunst, Ontmoeten, Meedoen



Muziektheater maak je samen
Hoofddoel van dit project is om mensen met en zonder beperking samen te laten wer-
ken aan een kunstproductie waarbij meerdere kunstdisciplines worden ingezet. Binnen 
de amateurkunst is het over het algemeen nog geen regel dat beide groepen echt 
integreren in een totaalproductie. Van deze muziektheaterproductie, waarbij wordt 
samengewerkt met amateurverenigingen en individuele amateurkunstenaars, kan een 
voorbeeldwerking uitgaan. Het project bevordert op deze manier sociale cohesie (in-

clusie) die verder doorwerkt in de lokale samenleving. Naast dit hoofddoel is persoon-

lijke ontwikkeling van kunstzinnige – en andere vaardigheden ook belangrijk.

Cliënten van zorginstellingen De Lichtenvoorde en Estinea worden gestimuleerd om 
deel te nemen aan dit project. In februari en maart 2015 zijn bij beide organisaties 
twee proeflessen gegeven op locatie. In totaal waren er 18 belangstellenden waarvan 
9 cliënten hebben deelgenomen aan de proeflessen. De deelnemers hebben aangege-

ven graag mee te willen doen aan dit project zodra de financiën toereikend zijn. Zowel 
de scholen als de zorginstellingen zijn blij met dit initiatief.

Partners   Organisatie   Regio
KOM Arnhem  Kunstbedrijf Arnhem  Arnhem/Nijmegen

KOM Apeldoorn  Markant, ontmoetingspunt  Stedendriehoek 

   van kunsteducatie 
KOM Doetinchem  de Gruitpoort   Doetinchem e.o.
KOM Ede  Cultura, kunstencentrum  De Vallei

KOM Harderwijk  Cultuurkust, centrum voor  West Veluwe 

   cultuureducatie en amateurkunst  
KOM Nijmegen  Lindenberg, huis voor de kunsten Arnhem/Nijmegen

KOM Tiel  Plantage, centrum voor de kunsten Rivierenland

KOM Tiel  Stichting ZO   Tiel
KOM Winterswijk  Boogie Woogie Cultuurcentrum  Oost Achterhoek

KOM Zutphen  Muzehof Centrum voor de Kunsten Zutphen/ Lochem
De Onderwijsspecialisten De Onderwijsspecialisten  Arnhem, Zuidwest-  
       Veluwe, Liemers,  

       Achterhoek en  

       Stedendriehoek
Cultuurmij Oost  Cultuurmij Oost   Provincie Gelderland
Fonds Cultuurparticipatie Fonds Cultuurparticipatie  Landelijk



In 2016 hebben wederom verschillende kunstprojecten plaats gevonden. Naast scho-

len die individueel projecten afnamen, speciaal op maat gemaakt, waren er ook een 
aantal gezamenlijke projecten tussen scholen onderling.

In Winterswijk voeren de scholen het ene jaar projecten uit en het andere jaar worden 
er gemeenschappelijk voorstellingen ingekocht. De verdeling is als volgt: groep 1 en 2 
Dans, groep 3 en 4 muziek,  groep 5 en 6 theater en groep 7 en 8 dans. De voorstellin-

gen worden door Kunstwijs in samenwerking met andere Winterswijkse aanbieders en 
gezelschappen van buiten georganiseerd. Zo hebben we dit jaar samengewerkt met De 
Storm en het Openluchttheater. Daarnaast heeft muziekvereniging Crescendo meege-

daan als aanbieder. 

De komende tijd zal worden besteed aan het samenstellen en uitbreiden van aanbod 
dat direct ingezet kan worden. Daarnaast blijft Kunstwijs natuurlijk maatwerk verzor-
gen binnen alle disciplines. Naast de subsidie verstrekt door de gemeente Winterswijk 
wordt het bureau in stand gehouden door een bijdrage van de Winterswijkse scholen.

Kunstwijs



Personele Zaken

Eind 2016 was de personeelssamenstelling als volgt:
• 10,38 fte onderwijzend personeel, verdeeld over 34 medewerkers. 
 De gemiddelde omvang van het dienstverband bedroeg derhalve 0,31 fte 
 8,19 fte in loondienstverband, zijnde 18 medewerkers
     2,19 fte anders: als ZZP-er of via uitzendbureau, zijnde 16 medewerkers
• 5,39 fte niet onderwijzend personeel, verdeeld over 8 medewerkers.
 De gemiddelde omvang van het dienstverband bedroeg derhalve 0,64 fte.
 5,39 fte in loondienstverband, zijnde 8 medewerkers
 Daarnaast worden er 7 enthousiaste vrijwilligers ingezet. 

In 2016 beëindigden 2 medewerkers het dienstverband met Boogie Woogie.
Er trad 1 nieuwe medewerker in dienst.
Het personeelsverloop bedroeg derhalve 3,57%.

Ziekteverzuim

* cijfers van 2014-2015 zijn resp. inclusief en exclusief langdurig ziekteverzuim 

Beleid ongewenste omgangsvormen

In 2016 is de contactpersoon niet benaderd door medewerkers of klanten van Boogie 
Woogie  in het kader van Ongewenste Omgangsvormen, zoals beschreven in het Beleid 
Ongewenste Omgangsvormen.

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

*2014/2015

2015/2016

2016/2017

4,66 2,25 1,50 1,68 5,50 3,50 7,05 1,032,55 3,11 1,02



Prestatieoverzicht

Verantwoording van gemeentelijk subsidie:
In het kader van artikel 3 van de budgetovereenkomst is met de gemeenten een 
aantal prestatiedoelstellingen overeengekomen. Onderstaand wordt puntsge-

wijs hierop ingegaan.

1. Aantallen leerlingen per discipline per gemeente:

Discipline Aalten Oost-Gelre Winterswijk Totaal

AMW 8 286 59 353
Cmk/ZIK 26 516 542
Ballet 44 44

Instrumentaal/

Korpsen

75 99 197 372

Instrumentaal/

part.

34 88 121

Vocaal 2 11 13

Lichte muziek pilot 38 38

Ensmbles (incl. 
VTO/VTK)

172 172

Korte cursussen 41

Totaal 119 449 1087 1696

2. aantallen leerlingen uitgesplitst op niveau per gemeente:

in opleiding voor Aalten Oost-Gelre Winterswijk Totaal

A 67 59 165 291
B 28 26 65 119
C 13 10 44 67

D 3 4 22 29
Totaal 111 99 296 506



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

143 110 71 103 57 56 65  Examen A

56 60 61 70 45 54 32  Examen B

34 27 13 17 25 28 22  Examen C

10 9 8 6 4 5 6  Examen D

243 206 153 196 131 143 125  Totaal

1 1 2 0 5 1 1  Afgewezen

Examenresultaten

3.  per 31.12.16 zijn er geen wachtlijstleerlingen 

4. Sinds september 2014 wordt er op meerdere plaatselijke locaties les 
gegeven. Dit op verzoek van enkele verenigingen. Op basis van diverse criteria 
kunnen wij tegemoetkomen aan deze wensen. Deze zijn o.a.:

 a. Een minimum aantal van 5 leerlingen per vakdocent
 b. Geen hogere huurkosten dan die van onze eigen ingehuurde  
  locaties
 c. goed overleg tussen Boogie Woogie, beheerder, vereniging  
  en docent m.b.t. lestijden, toegankelijkheid etc.

Deze pilot wordt wel doorgezet maar we streven er niettemin naar om de 
lessen zoveel mogelijk in de hoofdlocaties te blijven geven.  



Dependance:
Activiteitencentrum de Pol

Polstraat 7
7121 DH Aalten

Tel: 0543 - 47 28 36

Hoofdvestiging:

Boogie Woogie Cultuurcentrum

Roelvinkstraat 2
7101 GN  Winterswijk
Tel: 0543 - 51 55 69

Dependance:
Cultureel Centrum de Bron

Buitenschans 1
7141 EK Groenlo

Tel:  0544 - 46 20 20

Dependance:
Lichtenvoorde

Patronaatsstraat 29
7131 CE Lichtenvoorde

Tel: 0544 – 37 68 07

www.boogiewoogie.nl


