


Onze missie: 
Ouderen uitdagen om in beweging te komen  

om LEVEN toe te voegen aan hun DAGEN 
met kunst als middel 



Fit-ART-Mantra 
 
  

Want samen creëren … 
Geeft je de kracht van plezier 

Houdt je brein lenig 
Verbreedt je horizon 

Brengt nieuwe ontmoetingen 
Geeft zin in en aan je dag 

 
Kwiek met Kunst! 

Projectregisseurs 

Bij Krasse Fratsliedjes – Deventer 
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Van augustus 2014   
Tot december 2018 … 

40 unieke projecten 
Zeker 1200 ouderen als deelnemer 

Ook 400 jongeren betrokken 

32 voorstellingen, optredens en exposities 

Talloze filmpjes en foto’s 

Met zo’n 3000 bezoekers/publiek 

In: 
Winterswijk, Groenlo, 
Lichtenvoorde, Beltrum, 
Aalten, Bredevoort, Terborg, 
Vorden, Lochem, Laren, 
Harfsen, Barchem, Gorssel, 
Eefde, Epse, Zutphen, 
Borculo, Deventer, Olst, 
Boskamp, Raalte  
en nu in  
Oldenzaal en Enschede.  

Dankzij de samenwerking met ca. 75  
zelfstandige professionele kunstenaars! 

Mevr. de Zeeuw 
In ‘Droomreizigers’ 



WAT IS KENMERKEND VOOR  
EEN FIT-ART PROJECT? 

Een Fit-ART project  
• gaat altijd uit van een vraag, wens of droom 
• krijgt samen met de deelnemers vorm 
• professionele kunstenaars hebben de leiding 
  en halen eruit wat erin zit 
• is altijd uniek  
• toegesneden op de deelnemers en de situatie 

Een Fit-ART project 
• is niet een eenmalige bijeenkomst, maar komt altijd in series  
   want wij vinden ontwikkeling bij deelnemers belangrijk, ook mensen met dementie! 
• ouderen staan zelf in de hoofdrol en dragen ook bij achter de schermen 
• borging heeft al bij de start onze aandacht, daarom betrekken wij zorg&welzijnsmw’ers,vrijwilligers/familie 
• voor het vervolg gaan wij ook in overleg met de welzijnsorganisatie, zorginstelling en met de gemeenten 
• is niet alleen voor kwetsbare ouderen in zorghuizen,  
   maar steeds meer voor thuiswonende ouderen en mantelzorgers 
• wordt vaak (mee)gefinancierd door cultuur- en welzijnsfondsen en ook door gemeenten en zorginstellingen 

Filmopnames van achtervolgingsscène Witte Wieven 



TWENTS ZILVER: 
Cultuurlijn 1 + 2  
(en al een beetje 3) =  

In Oldenzaal: 
Tegen eenzaamheid, voor Fiersaamheid 
Mooie, interessante Kunstcafé’s 
Samen op weg naar Age Friendly Cultural City 
 

In Enschede: 
Tegen eenzaamheid, voor Fiersaamheid 
Samen voor een Senior Vriendelijk Enschede-Zuid 

: 

: Met financiële steun van:  
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WAT hebben wij samen bereikt 
- als Twents Zilver Oldenzaal – in december 2020? 

Kwiek-Zilver  + Kunstcafé’s in Oldenzaal (= Cultuurlijn 1 + 2 + 3) 

BIJEENKOMSTEN + KUNSTCAFE’s 
HUIS   STRAAT  BUURT/WIJK   STAD: 
 
 Huisbezoeken: 30 Kwiekmakers/ambassadeurs bezoeken 90-100  
     senioren 3x  (AFCC: 150 lessen met 50 unieke ouderen) 
 
  Kunstvisite: (Twee)Wekelijks geregisseerde ontmoetingen  
      op interessegebied ‘om de hoek’ -  clubjes van 4-6 senioren 
 
  Projectbijeenkomsten in wijkcentrum (wekelijks):  
      onderwerp afhankelijk van opgehaalde wensen/dromen 
      (AFCC: 12 workshops met 45 unieke deelnemers) 
 
  Kunstcafe’s: themabijeenkomsten in wijk/zorg-centra (8) 
      voor brede groep senioren, presentatie van projecten 
     (AFCC: 8 optredens met 40 unieke deelnemers) 
  250 bezoekers bezoeken een kunstcafé 
 
  Voorstellingen ‘met uitstraling’ centraal in de stad (2x) 
      (2x 200 bezoekers) 
  
  TWENTS ZILVER festival of proeverij van alle Twents Zilver- 
      projecten uit Oldenzaal en Enschede en omstreken 
      (AFCC: 1 festival 2020 met 15 unieke deelnemers) 

DELEN: ANDERS KIJKEN, DE ANDER ZIEN 
   meer samenwerking tussen kunst & welzijn:  
        beleidsmakers en zorg&welzijnsorganisaties 
   samenwerking tussen de mensen van kunst&zorg&welzijn:  
       we spreken elkaars taal, delen visie over kunst voor welzijn 
   4 inspiratiebijeenkomsten voor Oldenzaal + Enschede 
       voor mw’ers, behandelaren, ouderen, mantelzorgers,  vrijwilligers   
       en belangstellenden kunst, welzijn, zorg 
   200 belangstellenden bezoeken de inspiratiebijeenkomsten 
   verbinding met andere projecten voor senioren 
 
MEEDOEN 
 150-200 senioren ervaren wat meedoen hen brengt 
  30 Kwiekmakers en 30 ambassadeurs (ook senioren)  
     weten hoe ouderen te verleiden tot meedoen 
  25 thuiszorgmedewerkers zijn betrokken  
  15  medewerkers van welzijn en sociale teams zijn betrokken 
  15 beleidsmakers weten van de werking van Kwiek-Zilver  
     en werken samen in nieuwe beleidsvorming kunst&welzijn 
 
 

 
 
 

TRAINEN (AFCC:  8 opleidingsbijeenkomsten met 20 deelnemers) 
 2 trainingen voor Kwiekmakers: 
         De Cirkel Rond,  
         Positieve Gezondheid,  
         Fiersaamheid,  
         ‘Verleiden’ 

+ + + + + + 
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HOE gaan wij dit samen bereiken?   

is projectleider Twents Zilver 
organiseert  Kwiek-Zilver én de Kunstcafé’s 
in samenwerking met alle stuurgroep-genoten  
en in samenwerking met regionale kunstenaars, cultuurmakelaar, senioren en vrijwilligers 
Echter: Om succesvol te zijn hebben we de kracht nodig van alle partijen! 

WAT EN WAAR KUNNEN JULLIE BIJDRAGEN OM  
DE GESTELDE DOELEN VAN TWENTS ZILVER TE BEHALEN? 
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