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Overzicht gesteunde projecten in 2019 
De stichting Kunst en Cultuur heeft in 2019 velerlei initiatieven ondersteund. Hieronder het 

overzicht.                                                                                       
 

Sallands Vrouwenkoor SVK-jubileum concert 
Op 31 maart werd het 40-jarig bestaan van het Sallands Vrouwenkoor gevierd met een 
jubileumconcert: “40 jaar toonaangevend 1979-2019". De Nicolaaskerk in Wijhe was vol 
bezoekers voor de bijzondere jubileum uitvoering met repertoire uit de afgelopen 40 jaar, 
begeleid door een combo van piano, drums, gitaar en contrabas, met sketches van Tavenu. 
Vier leden, die 40 jaar lid zijn, zijn tijdens het concert gehuldigd. 
(Kunst en Cultuur Olst-Wijhe steunt het jubileum met 1000 euro.) 
  

                 
  

Internationale vrouwendag Olst-Wijhe 
Ongeveer 150 vrouwen bezochten de Internationale Vrouwendag Olst-Wijhe op 8 maart. 
Heldinnen was het thema van de internationale vrouwendag op 8 maart. Een korte 
verhalenwedstrijd over heldinnen in de gemeente; de eerste prijs voor een verhaal over een 
moeder die zich opoffert voor haar gezin. In 9 kunstworkshops over zingen, schilderen, 
schrijven, vilten, fotografie, keramiek en fotografie werden door lokale kunstenaars 
aangeboden. In de boekhandels van Olst en Wijhe ligt het eindresultaat van de avond: korte 
verhalen en interviews van vrouwen uit de gemeente, een culturele inspiratie voor iedereen. 
(Kunst en Cultuur Olst-Wijhe steunt de vrouwendag met 500 euro.)                    
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De Film Anders Bekeken van Theater Onbeperkt 

Een dorp dat compleet wordt bewoond en gerund door mensen met een beperking raakt uit 
balans wanneer er zich een 'normaal gezin' vestigt. De dorpsbewoners hebben moeite met 
de nieuwelingen en zijn bang voor veranderingen. Daarover gaat de film "Anders bekeken". 
Honderden spelers, figuranten, muzikanten, zangers en vrijwilligers waren betrokken bij de 
totstandkoming van deze film ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Theater 
Onbeperkt. Ook uniek omdat BN-er Johnny de Mol er in zijn Tv-programma "Down met 
Johnny" volop aandacht aan besteedde en zelfs een stuntman leverde voor de film. 
Regisseur van de film en de theatergroep is Luisella Lai en voor de opnamen en montage 
tekende Videogroep Olst-Wijhe. De film werd vertoond op 14 juni in de Deventer 
Schouwburg (galavoorstelling), 23 juni in Olst en op 28 juni in het Titus Brandsmahuis. 
(Kunst en Cultuur Olst-Wijhe steunt de film met 1250 euro.) 
 

                                    
  

 
De Rotary Raalte viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een 
kunstproject 
Vanaf januari 2019 hangen een jaar lang in Olst, Wijhe, Raalte, Heino, Heeten en Luttenberg 
zes grote spandoeken met afbeeldingen van kunstwerken van Sallandse kunstenaars. Via 
een prijsvraag zijn deze zes kunstwerken gekozen uit bijna veertig inzendingen met als 
eerste-prijs-winnaar Henne Neppelenbroek met Salland Blues. De zes spandoeken rouleren 
het komende jaar door Salland. Elke twee maand gaan de doeken verder naar een nieuwe 
halte.                                                                                                                                                                   
(Kunst en Cultuur levert een bijdrage van 500 euro.)  
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Vers van het Land  

Dit voorjaar maakte Nikki Terberg een locatievoorstelling op de boerderij van haar vriend in 
Wijhe. De boeren in Nederland hebben het zwaar vanwege 
de nieuwe regelgeving die voor hun is bepaald. De 
problematieken en vernieuwingen waar de boer vandaag de 
dag mee te maken krijgt, gaan haar als theatermaker aan het 
hart en de noodzaak is daarom groot om dit gegeven een 
stem te geven. Zij gaat samenwerken met drie talentvolle 
jonge spelers. Alle drie hebben een droom om in de 
toekomst als professioneel-actrice aan de slag te gaan. 
Samen met de drie spelers ging ze de komende maanden 
aan de slag om zich te verdiepen in zoveel mogelijk boeren 
vanuit de omgeving Wijhe. In de voorstelling wordt het 
voelbaar hoe drie stadse meiden zich op hun eigen manier 
zijn gaan verhouden tot het boerenleven. Het project gaat 
een samenwerking aan met “Stichting Theater Langs De 
IJssel”, en zal in het programma van 26 mei 2019 van de 
IJssel Theater Fietstocht getoond worden. 
(Kunst en Cultuur steunt het project met 500 euro.) 
                                                                                                  

Havezaten Olst-Wijhe – Boek en fietstocht 
Er is een klein toegankelijk geschiedenisboekje verschenen met veel informatie over de 
voormalige havezaten en adellijke families in Olst-Wijhe.                                                                                         
Eigenlijk is het drieledig; omdat het geschiedenisboekje is gecombineerd met een 
fietspuzzeltocht en een lespakket voor de basisschool. De samensteller is Ton Keesom; hij is 
daar goed in geslaagd, omdat de wijze waarop het is uitgevoerd, jong en oud worden 
voorzien van prettig (educatief) leesmateriaal over de tijd tussen 1300 en 1800.                                                                                                                          
Op 14 september 2019, tijdens Open Monumentendag is het eerste exemplaar overhandigd 
aan de toenmalige wethouder Anton Bosch.                                       
Vanaf dan zijn ze verkrijgbaar in onder meer de plaatselijke boekhandels in Wijhe-Olst, 
Wijhes Museum, Infocentrum Den Nul, Holstohus in Olst en plaatselijke Bibliotheken.                                                                                            
(KCOW heeft dit project ondersteund met €1000,-) 
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Zang- en Toneelvereniging Harmonie Welsum 140 jaar                             
140 jaar !! De Zang- en Toneelvereniging Harmonie in Welsum heeft dit jubileum op 6 

september 2019 groots gevierd met een fantastisch programma met zang, toneel, dans en 

nog verschillende. Er is daarnaast flink in de archieven gedoken om tot een imposante 

expositie te komen waar heel veel bezoekers op af zijn gekomen. En niet alleen uit Welsum, 

maar ver daarbuiten. Zo is onder andere de uitnodiging m.b.t. de eerste uitvoering na de 

oorlog - na de bevrijding in 1945 - bewaard gebleven. Tal van documenten en aandenken 

bevestigen het rijke verleden binnen de Welsumse  plattelandsgemeenschap, die beschouwd 

mag worden als ‘ons cultureel erfgoed’, zoals iemand treffend verwoordde. Iedereen is hier 

trots op! Met dit programma is een stevige basis gelegd voor de komende 150 jaar…                                                                                                                   

(KCOW heeft dit jubileum ondersteund met €1000,-)  

 

       

 

Muziek an de Diek 

Muziek an de iek is een evenement dat is ontstaan door de samenvoeging van “The best 
music act of Olst” en de “Harmoniedag”. Jaarlijks werden die georganiseerd door de Olster 
Harmonie. Door de evenementen aan elkaar te verbinden hoopt men dat heel muzikaal en 
liefhebbend Olst kan deelnemen en van genieten. Samen met Popschool Olst en 
Muziekschool Olst-Wijhe is dit voor de eerste keer gerealiseerd.  
In het centrum van Olst is een podium geboden voor diverse muzikale acts. En - voor het 
eerst- kon er gemusiceerd worden op professionele apparatuur op verschillende plaatsen in 
het dorp, in een prachtige ambiance!   
 

        
Tijdens het avondprogramma heeft een Olster coverband gespeeld. Deelnemers werden ook 
in de gelegenheid om een optreden te verzorgen voor een groter publiek.  
Naast alle muzikale activiteiten in het park, was er ook de mogelijkheid voor de verschillende 
muzikale organisaties om via een marktstand hun diensten te promoten.  
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De hele dag kon men het evenement op radio en TV live volgen via Salland1. 
KCOW heeft dit ondersteund met €1000,- 
 

           

 

Anton Pieck Winterfestijn  
Voor de tweede keer: 7 december 2019, een winters festijn in de geest van de fantasierijke 
wereld van de bekende kunstenaar Anton Pieck, begin 19e eeuw.  
Het centrum van Olst was gevuld met straattheater, oude ambachten, muziek en sfeervolle 
kraampjes. Het doel was, samen met spelers, ondernemers en verenigingen een gezellig en 
sfeervol evenement neer te zetten. Zien, doen en beleven was het motto. Circa zestig 
amateurspelers brachten op deze dag de beelden van Anton Pieck tot leven. Daarnaast was 
OSV’95 te zien met hun dansgroepen en De Olster Harmonie gaf kleine concertjes. 
Er deden maar liefst vier koren en muziekverenigingen mee die nostalgische klanken ten 
gehore brachten. Verder waren er levende standbeelden en oude ambachten te zien. Ook 
voor kinderen was het een ware belevenis. Oude tijden kwamen tot leven in de bijzondere 
wereld van toen, met levendige taferelen uit een geïdealiseerd nostalgisch verleden. Chique 
dames en heren in kledij van ruim honderd jaar geleden flaneerden over de markt, zwervers 
zochten wat eetbaars en misschien een warme slaapplek? De politie zorgde samen met de 
burgemeester voor de handhaving van de wet. Kortom: een geslaagd evenement dat 
mensen met elkaar verbindt. Dat steeds uitgebreider van opzet wordt en het krijgt steeds 
meer bekendheid binnen en buiten de gemeentegrenzen.                                                                        
(KCOW heeft dit festijn ondersteund met €700,-) 
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Kerstconcert --  Olster Harmonie /Olster koor NOBIZ / Wijhese koren: 
Interval en Popkoor Fitis 
Verschillende verenigingen uit de gemeente Olst-Wijhe; Olster Harmonie, koor Nobiz en de 
Wijhese koren Interval en Fitis hebben op 21 en 22 december 2019 een prachtig 
kerstconcert gegeven voor alle inwoners van de gemeente en daarbuiten. De organisatie van 
een concert is voor iedere vereniging een enorme opgave waarvoor veel vrije tijd maar ook 
kennis noodzakelijk is. “Door samen te gaan werken spreiden we de taken, kennis en 
verantwoordelijkheden waardoor het organiseren van het concert prettiger en makkelijker 
wordt”, aldus de organisatie. ”Daarnaast is een concert waar meerdere verenigingen aan 
deelnemen, waarschijnlijk vele malen prettiger en leuker voor het publiek”. Het 
samenwerken motiveert en laat een enorme creativiteit zien. De toeschouwer heeft het 
uitgebreid kunnen ervaren. Iedereen is zeer tevreden over de onderlinge samenwerking en 
de sfeer.                                        

(KCOW heeft de concerten ondersteund met €750,-) 

                                   

Beste Muziekkenner Van Olst //Top 2000 café 
De samenwerking tussen Olster Harmonie, SMOW en The Sunny Side en een aantal andere 

lokale muzikanten heeft op 14 december een ‘life’ popquiz georganiseerd; dit heeft 

uiteindelijk (weer) geleid tot een mooi muziekspektakel. Het idee is een afgeleide van de 

inmiddels landelijk bekende Top 2000. Life betekende in dit geval, dat er een groot aantal 

muziekvragen waren gesteld over de terplekke gespeelde muziekfragmenten. In een 

prachtige omgebouwde UtHuus /muziekcafé. Na de finale waren de bezoekers getuige van 

een verrassend optreden van het gelegenheidsensemble Harmonie & Friends, met allemaal 

bekende hits uit de Radio 2 Top 2000. Veel samenwerking, passie en verbinding op deze 

avond.  

(KCOW heeft dit die ondersteund met een bedrag van €500,-) 

    


