
Notulen Culturele Netwerk avond CPL  

Locatie: Mea Vota 
Datum: Donderdag 29 november 19.30-22.00 
 
Moderator: Andrea Diersen 
Welkom en aftrap door: Thomas van der Ham (voorzitter CPL/ 
directeur Open Academie).  

- Het CPL wil inspireren en verbindend zijn op lokaal 
cultureel gebied.   

- Programma voor de avond, twee presentaties van 
activiteiten die het CPL ondersteund, stelling en 
aanvragen/ideeën vanuit de aanwezigen. 

 
Het CPL is nog weinig zichtbaar. Ook is het nog onduidelijk wat het kan bieden en waar het 
te vinden is.  
 
Marjo Wiltingh van Zepplinn legt nog even uit wat het cultureel platform doet: van elke 
discipline is iemand aanwezig bij vergaderingen en haalt vragen op uit achterban en 
communiceert met achterban belangrijkste punten uit de CPL vergaderingen.  
 
De kerngroep van het CPL bestaat uit betrokken mensen in de cultuursector die enkele 
malen per jaar bijeen komen om af te stemmen over cultuur in Lingewaard. Er is ook een 
website waar informatie op gevonden kan worden en waar vraag en aanbod elkaar kan 
ontmoeten. Op de website staat onder andere ook wie er actief betrokken zijn bij het CPL 
en met wie je contact op kunt nemen als je iets in wil brengen. Er wordt nog te weinig 
gebruik gemaakt van het platform, daaruit blijkt ook weer dat het te weinig bekend is. 
 
Het CPL probeert kunst en cultuur in Lingewaard te verbinden en zichtbaar te maken voor 
iedereen. Rosanne is hierbij betrokken vanuit de Open Academie en organiseert 
netwerkbijeenkomsten, houdt een culturele agenda bij en verspreid deze ook op papier in 
Lingewaard en biedt projectondersteuning. Ook verzorgt ze het Cultureel Rondje.   
 
Cultuuraanbieders geven aan dat de communicatie vanuit het CPL onduidelijk is en missen 
vooral het contact met de scholen. Tip: Actuele culturele kaart opstellen van alle 
culturele verenigingen en aanbieders in Lingewaard maken en die allemaal meenemen 
in nieuwsbrieven en notulen etc. mailen. Liefst ook nog allemaal bezoeken en 
contacten mee onderhouden. 
 
Er wordt nog even aangegeven dat 25 jaar geleden ook een poging is gedaan op een 
Cultureel Platform op te zetten maar dat dat niet gelukt is omdat er te weinig behoefte en 
draagvlak is in Lingewaard. Dat zou nu ook eerst onderzocht moeten worden voordat er iets 
komt eigenlijk liefst door een onafhankelijk adviseur.  
 
 
 
 
 
 



Andrea vraagt de aanwezige wat de behoefte is vanuit hen en wat het CPL voor hen zou 
kunnen betekenen: 

- Contact met scholen  
- Vraag; wat heeft het CPL te bieden? Dat helder neerzetten 
- Opmerking: hoe kun je elkaar uitdagen? Hoe kun je elkaar helpen en verder kijken als 

je eigen activiteiten? Als het ware uit je comfort zone komen? 
- Hoe vind je elkaar is er het een idee om een FB pagina op te zetten waar cultuur 

elkaar ontmoet en uit kan wisselen? 
- Kan er een ‘kartrekker’ gevonden worden die dit op gaat pakken 
- Werken vanuit vraag, van onderaf  

 
Presentatie Mea Vota:  
Henk Scholten vertelt over het ontstaan van Mea Vota en wat er te doen en te zien is. Er is 
van alles mogelijk bij Mea Vota van ruimte huur tot museumbezoek tot expositieruimte en 
dat is maar een tipje van de sluier. Ook is er een lesprogramma voor de basisscholen 
ontwikkeld. Voor meer informatie: http://www.mea-vota.info/ 
 
 

 

Presentatie Ingeborg Kaandorp: 
Zelfstandig kunstenaar met 20 jaar ervaring in het basisonderwijs. Samen met Thomas van 
de Open Academie is een project opgezet ‘Samen Uit Samen Thuis’. Geïnspireerd op het 
feit dat Ingeborg tijdens haar werk als docente veel in aanraking kwam met gezinnen van 
statushouders en daar altijd heel hartelijk en warm onthaald werd. Vervolgens zag ze de 
vrouwen niet meer omdat de mannen altijd de kinderen ophalen en wegbrengen etc. Maar 
waar blijven die vrouwen dan? Project Samen Uit Samen Thuis maakt deze vrouwen 
zichtbaar. 5 lokale vrouwen en 5 statushouder vrouwen maken een portret van zichzelf. Dit 
doen ze d.m.v. een foto die gemaakt is door fotografe Irene Kerkman 
(https://ireenphotos.nl/)  woorden die ze typeren/omschrijven en die met handletteren mooi 
maken en dingen die ze zelf nog aan mogen vullen. Dit wordt uiteindelijk tentoongesteld op 

http://www.mea-vota.info/
https://ireenphotos.nl/


woensdag 19 december 16.30-19.00 in de bieb in Bemmel. (officiële opening en daarna blijft 
het nog een aantal weken hangen). 
 
Muziekvereniging Stedelijke vult nog aan dat ook zij een project hebben gedaan met 
Statushouders maar dat dat helaas geen vervolg heeft gevonden vanwege de hoge kosten 
die ze ervoor hebben moeten maken. Dit was een samenwerking tussen de gemeente, 
muziekvereniging en vluchtelingenwerk. Thomas biedt daarop aan dat hij een bemiddelende 
rol kan spelen bij het aanvragen van subsidies en daar ook in kan adviseren 
(fondsenwerving).  
 
Presentatie Lianne Derksen: 
Haar droom is het opzetten van het project ‘Gluren bij de Buren’ dit is een landelijk project 
waarbij mensen hun huiskamer beschikbaar stellen voor een kunst of cultuur optreden in het 
klein. De tijd voor de organisatie hiervan bleek te kort en zo kwam Lianne uit bij het kleine 
broertje van dit project ‘Struinen in de Tuinen’. Hierbij stellen mensen hun tuin ter 
beschikking voor een optreden of lokale act. Lianne is nog op zoek naar inwoners en acts 
om mee te doen in Lingewaard! Het is een landelijk concept dus dat kan gebruikt worden en 
aangepast naar Lingewaard. Verder is er ook vraag naar sponsoren en subsidie regelingen. 
De datum dat het plaats moet vinden is juli 2019. Het moet vooral licht, luchtig en 
laagdrempelig zijn. Wil je meedenken neem contact op met Lianne: 

derksen.wil@gmail.com  
 
Voor meer informatie over dit project zie ook: 
https://www.struinenindetuinen.nl/informatie  
 
 
Henk Gertsen geeft nog even aan dat 15 en 16 juli ook de 
kunstroute is door Lingewaard. 
 
 
 

 
 
 
Presentatie Paul Went: 
Het geluk van Lingewaard gaat plaatsvinden in 2020. Kunst en cultuur in Lingewaard mogen 
gezien worden. Een ander podium bieden aan bestaande uitingen; beeldende 
kunst/poëzie/fotografie/dans toneel etc. in de breedste zin van het woord. 
Zijn er nu al mensen die hier aan mee willen werken? 19 februari 2019 staat de eerste 
bijeenkomst gepland. Het gaat niet om nieuwe initiatieven maar juist om dingen die elkaar 
kunnen versterken, verbinden, combineren etc.  
 
Tip vanuit aanwezige: Denk aan stichting Vier het leven, zij kunnen voor aangepast vervoer 
misschien zorgen zodat minder valide mensen de projecten ook kunnen bezoeken 
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Afsluiting en conclusie:  
Doel van het CPL helder krijgen en wat het te beiden heeft! 
  
Bijlage: 

- Presentatie Geluk van Lingewaard. 
- Project ‘Spinoza, het beeld voorbij Kunst, het woord voorbij’ Zandse Kerk ze zijn op 

zoek naar een nieuwe datum in 2019 wordt vervolgd! 


