Jaarverslag Cultuurcoach Oudewater 2021
Bibliotheek het Groene Hart heeft sinds 2012 het werkgeverschap over de Cultuurcoach
van Oudewater.
Cultuur is van groot belang om de eigenheid van het kind te stimuleren. Kinderen leren
een mening te vormen, creatief denken, samenwerken, zichzelf uit te drukken, respect te
hebben voor zichzelf en voor een ander. Belangrijke onderwerpen voor nu en voor later.
De Cultuurcoach draagt actief bij aan cultuurbevordering binnen Oudewater. Zij
signaleert de behoeftes op het gebied van culturele activiteiten van zowel scholen, jeugd,
ouders, verenigingen, bibliotheek, kinderopvang, jeugdwerk, als andere
opvoedondersteuners. Naar aanleiding van deze behoeftes wordt er een actueel
activiteitenaanbod opgezet.
In 2021 had de Cultuurcoach de volgende doelen:
Bij het invullen van cultuur en erfgoed educatie binnen en buiten schooltijd worden
scholen, verenigingen en musea gestimuleerd de samenwerking met elkaar te vinden.
Cultuur activiteiten zijn voor iedereen in Oudewater toegankelijk.
Cultuur aanbieders en scholen weten van het bestaan van de Cultuurcoach en waar zij
deze voor in kunnen zetten.
De Cultuurcoach behoud een actieve samenwerking met de jongerenwerker van
Oudewater, met als doel een interessant cultureel aanbod voor de leeftijd 10 plus te
behouden.
Impact Corona
De impact van Corona was dit jaar enorm. Door de diverse lockdowns en vakanties is er
uiteindelijk 4,5 maand overgebleven, waarin er binnen en buitenschool daadwerkelijk
activiteiten plaats hebben kunnen vinden.
Een buitenspeeldag, Kinderkooklessen, tekenlessen enzovoort. Het heeft allemaal helaas
geen doorgang kunnen krijgen. Vanwege de beperkte middelen en de beperkte
opbrengst die er tegenover stond is bewust voor gekozen geen online alternatieven aan
te bieden.
Om de doelen van het afgelopen jaar te behalen werden de volgende
activiteiten uitgevoerd:
Cultuureducatie
Open Monumentendag
In september vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Ook dit jaar kregen de
Oudewater scholen weer het aanbod om een gratis gastles te volgen in het “Oude
Stadhuis.”
De wens van de gemeente dat elke leerling uit Oudewater tijdens zijn schoolcarrière de
Heksenwaag, het Touwmuseum en het schilderij van de Oudewater Moord heeft bezocht
sluit hier goed op aan.
Drie groepen 8 hebben het Stadhuis bezocht. Onder begeleiding van Nettie
Stoppelenburg leerden zij over de geschiedenis van het gebouw en het schilderij van de
Oudewater Moord.
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Veteraan in de klas
In aanloop naar de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag hebben een aantal scholen in
Oudewater een prachtige les gekregen van een veteraan in de klas. Boeiende verhalen,
die iedereen weer doet beseffen hoe groot het belang van leven in vrede en vrijheid is.
Stichting Veteranen Lopikerwaard biedt sinds een aantal jaren deze gratis gastles aan
het Oudewaterse onderwijs aan. Het project is inmiddels bijna niet meer weg te denken
en wordt elk jaar opnieuw enthousiast ontvangen.
Dit jaar gaf de stichting naast de gastles het boek “Veteranen uit de Lopikerwaard”
cadeau aan alle leerlingen uit groep 8. Het boek is via de cultuurcoach ook opgenomen in
de collectie van Bibliotheek Het Groene Hart.

De kinderen hebben met
veel ontzag geluisterd en
heel veel vragen gesteld.
Volgend jaar weer!

Aap, Noot, Scratch
Het project Aap, Noot, Scratch heeft door corona een tijd stil gelegen. Vanaf maart was
vakdocent Simone van Groenestijn echter weer welkom in de klas! Leerlingen van de
Jozefschool, Mariaschool en ImmanuelSchool hebben dit schooljaar meegedaan aan het
project. De leerlingen hebben via scratch leren programmeren. De verhalen van
Oudewater 100 jaar geleden stonden hierbij centraal.
Dit jaar is er als aanvulling een boekje gedrukt met daarin de Oudewaterse verhalen,
geschreven door Nettie Stoppelenburg. De leerlingen gebruiken dit boekje bij het maken
van hun project. Daarnaast zit er een voucher in het boekje voor een bezoek aan het
Touwmuseum.
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Naschoolse activiteiten
Kunstbende
Kunstbende is hét creatieve platform voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Jongeren kunnen
hun zelfgemaakte werk laten zien aan een professionele jury binnen de categorieën dans,
DJ, expo, fashion, film, influencer, muziek, taal en theater.
Kunstbende Utrecht heeft de cultuurcoach benaderd, omdat zij een manier zoeken om
hun naamsbekendheid in de provincie te vergroten. Kunstbende stond in het verleden
vooral bekend om hun bandwedstrijden. Tegenwoordig bieden zij ook workshopdagen,
coaching voor jonge artiesten en inspiratiedagen.
De cultuurcoach heeft kunstbende in contact gebracht met het Muziekhuis, Studio Max
dance en Mircale theater. Gezamenlijk hebben zij een kennismakingsworkshopdag voor
de jeugd van 13 tot 18 georganiseerd.
Dankzij de samenwerking met Kunstbende en een bijdrage vanuit het Mooijman Martens
fonds was het mogelijk, voor de jeugd, bekende artiesten de workshops te laten geven.
Danser en acteur Juvat Westendorp, zanger en muzikant Tim van Esch en musicalster
Barry Beijer hebben inspirerende workshops gegeven, waarna de jongeren een
eindpresentatie aan elkaar hebben gegeven.

“Ik heb nieuwe
ervaringen opgedaan
en nieuwe mensen
leren kennen, het was
superleuk”

“Ik heb me
ingeschreven omdat ik
al lang mensen zoek
om muziek mee te
maken, ik kon nergens
wat vinden. Ik dacht
laat ik het hier
proberen. Het was
superleuk, ik heb
allemaal superleuke
mensen leren kennen.”

We vonden het heel
erg leuk dat we
verschillende dansen
en stijlen mochten
proberen.
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Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar “Worden wat je wilt” In samenwerking
met Stichting de Steenfabriek heeft de cultuurcoach een workshop rondom dit thema
georganiseerd. Stichting de Steenfabriek is een organisatie uit Montfoort die activiteiten
organiseert op het gebied van wetenschap en techniek.

Klooien met Kinderboeken
Bibliotheek het Groene Hart organiseerde dit jaar de actie klooien met Kinderboeken. De
cultuurcoach is in dienst bij de bibliotheek en was daardoor goed op de hoogte van deze
campagne. Tijdens Klooien met Kinderboeken worden kinderen gestimuleerd om ook in
de zomervakantie te blijven lezen. Ze krijgen boekentips aangereikt met daarbij leuke
doe opdrachten, waarmee ze een stempel kunnen verdienen. Wanneer er 10 opdrachten
zijn gedaan en de stempelkaart vol is krijgen de kinderen een leuke prijs.
De cultuurcoach heeft de Oudewaterse musea gekoppeld aan deze actie. Op de website
van de bibliotheek werden de Heksenwaag en het Touwmuseum gekoppeld aan twee
boeken. De Heksenwaag en het Touwmuseum waren officiële “klooilocaties” tijdens de
campagne.
Aanvraag Mooijman Martensfonds
In samenwerking met het Muziekhuis heeft de cultuurcoach een aanvraag gedaan bij het
Mooijman Martensfonds. Het Mooijman Martensfonds is een cultureel sociaal fonds dat
geld beschikbaar zet voor activiteiten met dit doeleinde. We hebben een aanvraag
gedaan voor meerdere activiteiten. De Kunstbende dag heeft inmiddels plaats gevonden.
Daarnaast is er geld aangevraagd voor een soortgelijke talentenmiddag voor de jeugd
van 8 tot 12 jaar. Deze vindt plaats in maart 2022.
Ook is er geld aangevraagd voor het realiseren van twee theater uitvoeringen. De
allereerste is naschools voor peuters en kleuters en is gekoppeld aan de voorleesdagen.
In januari 2022 staat Muk gepland. Hier wordt ook een actie met de bibliotheek aan
gekoppeld. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek, dat wordt
tijdens deze dag onder de aandacht gebracht. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is
de voorstelling verplaatst naar mei. Dit in verband met de lock down die in januari nog
van kracht was.
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Als laatste is geld gekregen om voor alle basisscholen de dansvoorstelling professor
P. Lastic te programmeren. Vanaf zomer 2021 hebben er gesprekken plaats gevonden
met gezelschap ‘de Dansloods’. Zij hebben een dansvoorstelling, waarin duurzaamheid
centraal staat. Dit thema sluit mooi aan bij alle scholen in Oudewater. Door de bijdrage
van het Mooijman, een bijdrage van de scholen en een bijdrage vanuit het
activiteitenbudget van de cultuurcoach kunnen in april 2022 alle scholen deze
voorstelling bekijken. Eventueel kunnen de scholen nog aanvullende workshops op het
gebied van dans, muziek of beeldend afnemen.
Cultuurnotitie Oudewater
De gemeente Oudewater heeft helaas geen cultuurbeleid. Op verzoek van de wethouder
en beleidsambtenaar cultuur is daar afgelopen jaar een opzet voor gekomen in de vorm
van een cultuurnotitie. De cultuurcoach heeft een aantal keren met de beleidsambtenaar
gezeten om te kijken hoe hier een eerste opzet voor kon komen. Daarnaast heeft de
cultuurcoach meegedacht over welke culturele partners hierbij betrokken zouden moeten
zijn. Een aantal keren zijn deze partners bij elkaar gekomen. Helaas is de cultuurnotitie
blijven liggen en wordt er momenteel gekeken hoe deze toch weer aangepast en
vernieuwd kan worden.
Netwerk
De Cultuurcoach houdt zich op de hoogte van de methoden die de scholen gebruiken
binnen het onderwijs. Zij kijkt waar de thema’s van de scholen aansluiten bij het aanbod
van de Geschiedkundige vereniging en de Musea. Met Kunst Centraal en Landschap
Erfgoed Utrecht wordt gekeken waar nog mogelijkheden liggen om deze organisaties met
de scholen te verbinden. Door corona was er dit jaar weinig ruimte voor extra
activiteiten. De cultuurcoach heeft vooral geïnvesteerd in het behouden van het netwerk.
De cultuurcoach heeft regelmatig contact met de directeuren en de ICC’ers(interne
cultuur coördinatoren) van de scholen. Daarnaast is er goed contact met Kunst Centraal
en kijkt de cultuurcoach mee hetgeen zij aan de scholen aanbieden.
De Immanuelschool heeft dit schooljaar de samenwerking met Kunst Centraal opgezegd.
De cultuurcoach heeft op deze school extra ondersteuning geboden. De cultuurcoach
heeft gekeken naar de thema’s van de scholen en welke activiteiten hier aan gekoppeld
konden worden.
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Cultuurhuis Oudewater
De Cultuurcoach is voor een deel van haar functie verbonden aan het Cultuurhuis van
Oudewater, waar zij de programma coördinatie uitvoert. In het Cultuurhuis worden
diverse culturele activiteiten georganiseerd. Door de corona maatregelen hebben er dit
jaar bijna geen extra activiteiten plaats gevonden. De programma coördinator heeft zich
vooral gericht op de huidige gebruikers en hen ondersteunt bij het kunnen uitvoeren van
de activiteiten.
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In 2021 is het aantal gebruikers van het Cultuurhuis gelijk gebleven ten opzichte van het
jaar ervoor. Merkbaar is dat het Cultuurhuis baadt heeft bij veel pr over de
mogelijkheden die het te bieden
Op het gebied van programmering liggen er nog kansen in de toekomst. Programmering
en het aantrekken van huurders kan worden bevordert door bijvoorbeeld facilitaire
ondersteuning, activiteitenbudget en PR budget.
Er wordt veel tijd gestoken in het facilitaire onderhoud van het Cultuurhuis, waardoor er
minder tijd overblijft voor een structurele programmering in de vorm van workshops en
voorstellingen. De kansen worden al een aantal jaren gesignaleerd, maar hier is helaas
nog geen oplossing voor gevonden.
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