Projecten in 2006 (35)
Kunst & Cultuur
01. Stichting Requiem te Lochem: Donatie 2006 als garantie voor het concert 2007
02. CO7 te Lochem: Culturele Ladder
03. Stichting Muziekgebouw Volharding Borculo: Podium
04. Historische Genootschap LO/La/Ba: Donatie uitgifte boekje Mej. Van Uildriks
05. Commissie Stichting Willibrord te Ruurlo: Huur schouwburg voor musical
06. Stichting Werkgroep kadastrale atlas Gld: Uitgifte atlas (o.m. Borculo)
07. Culturele Commissie St. Grote Kerk: Marktorgelconcerten
08. Stichting Steunfonds Muziekvereniging Apollo Lochem: Aanschaf van een bas
09. Goorse Accordeon vereniging KNA: Overige jubileumactiviteiten
10. Vocaal Ensemble Lochem: Uitvoering Dido en Aeneas
11. Nieuwjaarsconcert voor Ouderen: Concert 2007
12. Federatie Folkloristisch Groepen Nederland: Deelname aan het 30e Salland Festival
13. Stichting Ontmoeting tussen culturen Lochem: Evenement Ontmoeting tussen culturen
De culturele manifestatie op 26 maart 2006 was een overweldigend succes. Het was een stralende dag,
die begon in de Grote Kerk, waar om 10 uur een dienst werd gehouden in het kader "Genoeg is Genoeg".
Voor het eerst in de historie van de Grote Kerk galmde de prachtige stem van de Imam door de kerk.
Wat een preek. De vele mensen waren er stil van en pinkten hier en daar zelfs een traantje weg. Een
waarlijk godsdienstige ontmoeting en één van de hoogtepunten van de dag. Daarna gingen alle mensen
met voorop 15 trommelende jembeespelers op een kar, getrokken door een trekker in een soort
processie naar de schouwburg. De dag werd daar officieel door de burgermeester van Lochem geopend.
De zaal van de Lochemse Schouwburg zat helemaal vol, evenals de foyer en zo is het de gehele dag
gebleven. De organisatie schat dat in totaal tussen de 1500 en 2000, voornamelijk Lochemers van
verschillende culturen de manifestatie hebben bijgewoond. Het programma was gevarieerd: een eetplein
met respectievelijk Sri Lankese, Marokkaanse, Turkse en Nederlandse hapjes, verschillende workshops
(politieopleiding, brillenproject van de Lions, Westerbork project etc.), Lagerhuis debat onder jongeren,
voetbalclinic en toernooi, Turkse Dansgroep, Volksdansen, Arabische percussie, videopresentatie
culturen, Creativiteit voor kinderen, buikdansers, cabaret van Funda Mujde en als klapstuk 's avonds 2
voorstellingen van de populaire cabaretier Najib Amhali.

14. Commissie Van Barok tot Hiphop Lochem: Video-opnames
Gezondheid & Zorg
15. Nederlandse Rode Kruis afdeling Ruurlo: Donatie feestmiddag De Bundeling
16. Stichting KIKA: Donatie jubileum Menkveld
Sport & Recreatie
17. Speeltuinvereniging KVG Goor: Kinderboerderij Het Kukelnest
18. Buurtschapsraad De Groene Hof Delden: Kuierroute
19. Vogelwacht Borculo: Huisvesting huiszwaluw
De Huiszwaluw is een donker blauwzwart gekleurde zwaluwsoort met een witte stuit. De Huiszwaluw
bouwt halfronde nesten van klei en modder met een kleine invliegopening onder dakranden. Deze
zwaluwsoort nestelt uitsluitend buiten, dit in tegenstelling tot de Boerenzwaluw, die vooral ook in de
boerenschuren zijn nesten bouwt. In de omgeving van Borculo in de gemeente Berkelland is de
Huiszwaluw (nog) een gewone verschijning. Sinds 1998 zijn er in de voormalige gemeente Neede en
Borculo per adres tellingen uitgevoerd, waaruit blijkt dat de Huiszwaluw in de omgeving in aantal
achteruit gaat. Het komt regelmatig voor dat een boerderij waar de jaren ervoor meer dan een tiental
nesten aanwezig waren het aantal broedparen in één jaar duikelt naar hooguit enkele nesten. In een
dergelijke situatie is de kans groot dat binnen korte tijd wéér een boerderij door de Huiszwaluwen
verlaten wordt. Een directe oorzaak kan vaak niet worden gegeven, rond de boerderijen zijn vaak geen
veranderingen geweest. Gemeld wordt dat de nesten soms spontaan naar beneden vallen, zodat
gebrekkig bouwmateriaal een oorzaak zou kunnen zijn. Oorzaken die liggen op de trekroute of de
overwinteringsgebieden in Afrika liggen uiteraard buiten onze macht om iets aan te doen. Oorzaken in
Nederland, zoals verminderd voedsel aanbod of afnemende geschiktheid van broedlocaties zijn maar
beperkt aan te pakken. In bovengenoemde periode zijn pogingen gedaan om nestmateriaal aan te
bieden in de vorm van kleipoelen nabij boerderijen met Huiszwaluwnesten en door kunstnesten op te
hangen. De laatste maatregel is zeer succesvol gebleken en heeft de ontwikkeling van een aantal grote
kolonies gestimuleerd. De kunstnesten stimuleren ook de Huiszwaluwen niet alleen om in de kunstnesten
te gaan broeden, maar ook om zelf nesten te bouwen, zodat een grote broedpopulatie ontstaat die
broedt in zowel natuurnesten als kunstnesten. Wij, als SNS Fonds Achterhoek-Twente, vinden het

belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan de natuur zodat wij onze kinderen en kleinkinderen de
verschillende vogels, zoals de zwaluw, kunnen blijven aanwijzen. Als wij een project als deze ontvangen,
dan moeten we toch blij zijn dat wij daar aan kunnen bijdragen. Met het veranderende klimaat en de
steeds meer uitstervende diersoorten, kunnen wij niet anders dan de aanvragers ervan door middel van
een donatie te stimuleren om met hun initiatieven door te gaan.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vollebalvereniging Dynamiek Goor: Jeugdprogramma
Stichitng Barchemse4daagse: Organisatie wandelvierdaagse
SEOK Goor: Vervanging kunstgrasveld
Stichting Gans Anders Gelselaar: Ballenpaal, kast
Voetbalvereniging Sportclub Haarlo: Donatie 40-jarig bestaan
Supportersvereniging G.F.C. Goor: Kunstgrasveld
Voetbalvereniging Sportclub Markelo: Bijbouw kleedkamers

Sociaal maatschappelijk
27. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lochem: Verkeersveiligheiddag 50-jarig jubileum
28. Brandweermuseum Borculo: Donatie liftinstallatie museum
29. Stichting Nieuwe Haghuis Diepenheim: Aanschaf wandbordencollectie
30. ANBO Lochem: Pc
Educatie
31. OBS 't Gymink Goor: Jubileumboekje
32. Stichting Ouders en vrienden Brookschole Markelo: Activiteiten 100 jarig bestaan
33. Unie van vrijwilligers Goor: Inventaris Puzzeltheek
34. Mevrouw B. de Graaf te Barchem: Goodwilldonatie voor fantasieweekend
Restauratie
35. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Diepenheim: Restauratie orgel.

